
Tököli Tükör melléklete – 2018. IV. szám

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

2018. november 15-ei ülés

Tököl Város Képviselő-testülete 
1) az időskorú nyugdíjasok 2018. évi támogatására 8.910 e Ft-ot

biztosít a 2018. évi önkormányzati költségvetésben az „Ellá-
tottak pénzbeli juttatásai” című, kiemelt előirányzaton belüli,
kormányzati funkciók közötti átcsoportosítással. 

2) felkéri a polgármestert, hogy a tököli állandó lakcímmel ren-
delkező, öregségi nyugdíjjogosult korú polgárok (1954. decem-
ber 31. napjáig született nők és férfiak) részére az egyszeri
5.000,- Ft támogatás kifizetéséről gondoskodjon.

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a „Szi-
várvány Óvoda felújítása Tökölön” építési beruházás tárgyában
Tököl Város Önkormányzata és a KISÉP-GENERAL Kft. között
2018. szeptember 3-án létrejött Vállalkozási Szerződés 36. pont-
jának második bekezdése (a közbeszerzésnek az a része (részei),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni) kiegészüljön az építőmesteri, lakatos, ács, hideg- és meleg
burkolás, festés, valamint gépészeti munkákkal. Felhatalmazza a
Polgármestert a szerződés módosításának aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a pol-
gármester megállapodást kössön 2018. december 31-ig terjedő
időszakra, plusz sávok bérbevételére a ZUBOR Szolgáltató Bt-
vel, (képv.: Zubor Attila), bruttó 3MFt erejéig, hétköznap 6,00 –
18,30, szombaton 6,00 – 12,00 –óra közötti időszakra, annak ér-
dekében, hogy a HISZEK Benned Sport Program III. Alapprog-
ramja „Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program” Tökölön
is megvalósuljon.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) A fülkés, TUBER 50 típusú traktor és a hozzá kapcsolható

UML 150 mulcsozó beszerzésének szükségességével egyetért,
melynek fedezetéül 50%-ban, azaz 4.565.650 Ft erejéig a 2019.
évi költségvetés, valamint a fennmaradó 50%-ban, azaz
4.565.650 Ft erejéig a 2020. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettséget vállal.

2) Felhatalmazza a TVCS Kft. ügyvezetőjét, hogy a finanszírozási
feltételeket pontosan rögzítő szállítási szerződést megkösse.

3) Felkéri a Polgármestert, hogy a pénzeszköz átadási megálla-
podást megkösse, a közterületek tisztántartási feladatainak el-
látásáról szóló szerződés tervezetet készítse elő és a következő
soros ülésen terjessze be.

Tököl Város Képviselő-testülete
1. a 045/39-42 hrsz. alatti ingatlanok tulajdonosainak Település-

rendezési Terv módosítására irányuló korábbi igényének mó-
dosítását – amely a Tököl, külterület 045/39, 045/40, 045/41,

045/42, 045/43, 045/44 helyrajzi számú ingatlanok teljes terü-
letének belterületbe csatolásra történő kijelöléséhez képest csak
a terület Kapisztrán János utcától legalább 35 méter távolság-
ban történő kijelölést tartalmazza – támogatja. A 105/2016.
(V.30.) számú határozat mellékletét képező „Településfejlesz-
téssel, településrendezéssel kapcsolatos 2015. szeptember 30-
ig beérkezett írásos javaslatok, igények, észrevételek” című
táblázat 2.,3., 4., 5., 6., 7. pontját ennek figyelembevételével
módosítja.

2. Felkéri a főépítész útján a településtervezőket, hogy a telepü-
lésfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési straté-
gia és a településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata
munkarészei készítése során a benyújtott javaslatot, az 1. pont
szerint vegye figyelembe.

Végleges álláspontját az államigazgatási szervek véleményét kö-
vetően alakítja ki.
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtá-
sáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót
elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete 

- felülvizsgálta a helyi adókról szóló 13/2015. (XI. 25.) számú
hatályos rendeletét, 

- a bevezetett helyi adók vonatkozásában (építményadó, ma-
gánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) az alkalma-
zott adómértékeket 2019. éven nem emeli, azt a 2018. évi
szinten változatlanul hagyja,

- új adómentességet, adókedvezményt nem biztosít,
- adómentességet nem szüntet meg, adókedvezményt nem szűkít.

Tököl Város Képviselő-testülete a „Tököl, Mester utca 10. szám
és HÉV átjáró közötti járda felújítása” tárgyú, a Kbt. 115. § (1)
bekezdése szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás-
ban a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi döntést hozza:
A PUHI-TÁRNOK Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári u. 34.), a VIA
NORTONIA Kft. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.) és a VITÉP ’95
Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.) ajánlattevő ajánlata érvényes.
Megállapítja, hogy a DEÁK-TRIÓ SPED KFT. (2316 Tököl,
Dózsa Gy. u. 28.) és a MAGYAR ÚTMESTER KFT. (1173 Bu-
dapest, Régi Vám köz 12.) nem nyújtottak be ajánlatot.
A 72/2018.(IV.26.) számú határozattal biztosított 8.710.200 Ft, a
beruházás megvalósításához szükséges önrész összegét 741.839
Ft-tal megemeli az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-6 számon
kötött fejlesztési célú hitelkeret terhére.
Nyertes ajánlattevő az értékelés alapján legjobb ár-érték arányt
tartalmazó érvényes ajánlatot tevő VITÉP ’95 Kft. (2319 Sziget-
újfalu, Fő u. 1/A.).



Az eljárás eredményes.
Az eljárás fentiek szerinti eredménye az ajánlatok elbírálásáról
szóló összegezés megküldésével kihirdethető, a szerződés a nyer-
tes ajánlattevővel a vállalt 26.772.725 Ft + Áfa, azaz bruttó
34.001.361 Ft vállalkozói díjon megköthető.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes Ajánlattevővel a
vállalkozási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököl Magazin televíziós
műsor gyártójával, a Media Technology Zrt-vel kötött műsoridő
vásárlási szerződéses kapcsolatát négy éves időszakra (2019.
01.01-től 2020.12.31-ig) megújítja. Elfogadja a műsorgyártó
395.500-Ft+Áfa/hó összegű árajánlatát, valamint az ajánlata sze-
rinti vállalását, hogy a díjat a következő négy évben változatlan
értéken tartja az évenkénti fogyasztói árindex-el korrigálva. Fel-
hatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, 

a.) 2018-2019. évi hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési fel-
adatok ellátására beadott ajánlatokat elbírálta.

b.) megvalósításához szükséges 2018-2019. évi hó-eltakarítási
és síkosság-mentesítési feladatok ellátásával a legalacso-
nyabb összegű ajánlatot tevő BCH Hungária Kft. (2316
Tököl, Szadova u. 10., ügyvezető: Soós József) céget bízza
meg az alábbi egységárak alapján

c.) munkák fedezetéül a 2018. évi költségvetésben szereplő hó-
eltakarítás és síkosság-mentesítési keret összegét jelöli meg.

Tököl Város Képviselő-testülete 
1.) Az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régióközpont (1044 Budapest,

Megyeri u. 118.) közterület felbontási kérelmére a Tököl,
1228/4 hrsz.-ú Szent Erzsébet utcában, a 1246/3 hrsz.-ú ingat-
lant érintő elektromos csatlakozó kábel bevezetése céljából,
az út felbontásához a közútkezelői hozzájárulást megadja.

2.) Tököl Város Képviselő-testülete, a Kudar & Társa Bt. (2300
Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) közterület felbontási kérelmére a
Tököl, 1650/10 hrsz. alatti Csokonai utcában a 1646/4 hrsz.-ú
ingatlant érintő gázellátást biztosító, utólagos gáz leágazó ve-
zeték bevezetése céljából, az út felbontásához a közútkezelői
hozzájárulást megadja.

3.) Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) közte-
rület felbontási kérelmére a Tököl, 2135 hrsz. alatti József At-
tila utcában a 2260/13 hrsz.-ú ingatlant érintő gázellátást biz-
tosító, utólagos gáz leágazó vezeték bevezetése céljából, az út
felbontásához a közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben
felhatalmazza a polgármestert, a hozzájárulás aláírására.
Felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulások aláírására.

2018. december 6-ai ülés

Tököl Város Képviselő-testülete 
1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgár-

mesteri Hivatalban bérfejlesztésben nem részesült dolgozók
részére átlagosan egy havi bér 80%-ának megfelelő jutalom
kifizetését két részletben engedélyezi az alábbiak szerint
a.) a 2018. decemberi kifizetéshez a 2018. évben, az egyes in-

tézményekben keletkezett, elvont, és újraosztott kötelezett-
ségvállalással nem terhelt bérmegtakarításokat biztosítja,

b.) a fennmaradó 2019. januárban esedékes kifizetéshez a
2019. évi költségvetés terhére biztosít fedezetet.

2) felkéri a polgármestert, hogy az 1) pontban foglaltaknak meg-
felelő előirányzat átcsoportosításáról a 2018. évi költségvetési
rendelet következő módosításakor, valamint a 2019. évi költ-
ségvetés tervezésekor gondoskodjon.

Tököl Város Képviselő-testülete a Miniszterelnökség Örökség-
védelmi Hatósági Főosztályánál kezdeményezi, a tököli 144 hrsz.
alatti, Fő utcai temető homlokzatát képező síremlékek, és a temető
területén álló beton kereszt, valamint a Tököli Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet területén álló víztorony műemléki érték-
ként történő nyilvántartásba vételét.
Felhatalmazza a polgármestert a műemléki érték nyilvántartásba
vételéhez szükséges adatlap benyújtására, az eljárás során szük-
ségessé váló nyilatkozatok aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
1) dolgozza ki az 5. háziorvosi körzet kialakítása érdekében az új

háziorvosi körzetekről szóló rendelet-tervezetet, azt egyeztesse
le a háziorvosokkal és az országos módszertani intézettel.

2) a 2019. januári ülésre készítse el az 5. háziorvosi körzet ellátá-
sára vonatkozó pályázati kiírást.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal Mű-
szaki és Igazgatási Irodáján 2018. december 31-én megüresedő
két ügyintézői álláshely, valamint a Védőnői szolgálaton megüre-
sedő területi védőnői álláshely betöltését, – az álláshelyen rendel-
kezésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi, a létszám-
stopot feloldja.
Tököl Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
felhívás szerint pályázatot hirdet területi védőnő munkakör betöl-
tésére. Felkéri a polgármestert a pályázati felhívás Közszolgálati
Állásportálon történő közzétételére.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1. Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a 2019. évi szú-

nyoggyérítési feladatok közös ellátása érdekében megkö-
tendő, a határozat mellékletét képező Megbízási Szerződést
jóváhagyja.

2. Abban az esetben, ha az Országos Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság nem veszi át a gyérítéssel kapcsolatos feladatokat,
úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatása után elvégzendő szú-
nyoggyérítési feladatok elvégzésére fedezetként bruttó 2 045
811 Ft-ot, a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.

3.  Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
szerződés aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete
1. módosítja a 173/2018. (XI.15.) számú képviselő-testületi ha-

tározatot, miszerint annak 3. pontja helyébe a következő szö-
veg lép:
„3. Felkéri a Polgármestert, hogy a pénzeszköz átadási meg-

állapodást megkösse, a közterületek tisztántartási felada-
tainak ellátásához szükséges bérleti szerződés tervezetet
készítse elő.”
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2. A bérleti szerződés tartalmával egyetért, felkéri a Polgármes-
tert és a TVCS Kft. ügyvezetőjét a szerződés megkötésére.

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gépjármű üzemben-
tartói szerződését kösse meg.

4. A bérleti szerződésből fakadó fizetési kötelezettség fedezetéül
a 2019. évi és a 2020. évi költségvetés terhére előzetes köte-
lezettséget vállal.
1. Tököl Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2019.

évi költségvetési bevételek és kiadások várható teljesülésé-
nek időbeli eltérése miatt, a likviditás biztosítása céljából az
OTP Bank Nyrt-től történő folyószámla-hitelkeret és rulí-
rozó munkabér-hitelkeret igénybevételét rendeli el.

2. A folyószámla hitel-keret futamideje a szerződéskötés nap-
jától, de legkorábban 2019. január 2-től 2019. december
20-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb
50.000.000,- Ft, 

3. A rulírozó munkabér-hitelkeret futamideje a szerződéskötés
napjától, de legkorábban 2019. január 02-től 2019. december
20-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb
17.000.000,- Ft.

4. A képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos
államháztartási jogszabályokat- a hitelek és járulékaik visz-
szafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat
saját bevételeit.

5. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-
viszszafizetés időtartama alatt a kért hiteleket és járulékait a
futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve
költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
fenti hitelekre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon,
az ügyletek egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerző-
déseket aláírja az Önkormányzat képviseletében.

Tököl Város Képviselő-testülete a 161/2018. (X.25.) számú ha-
tározatát módosítja oly módon, hogy a polgármester a vételi aján-
latot 200-Ft/m2, azaz 2.000.000- Ft/ha vételár összegben tegye
meg az önkormányzat nevében az Urbanicza sziget tulajdonosai
felé.

Tököl Város Képviselő-testülete
1. A Tököli Weöres Sándor Általános Iskola épületeinek vizes-

blokk- és folyosó felújítása keretében beszerezni kívánt bur-
kolólapok közül 262 m2 padló-, valamint 60 m2 csempebur-
kolat Szivárvány Óvoda felújításánál történő felhasználásával
egyetért.

2. A 123/2018. (VII.30.) számú képviselő-testületi határozatot
az alábbiak szerint módosítja:

1. pont helyébe a következő szöveg lép:
„1. A Tököli Weöres Sándor Általános Iskola épületeinek vi-

zesblokk- és folyosó felújításához kapcsolódó burkolólap
szállítására a legalacsonyabb ajánlatot tevő Új-Ház Cent-
rum Bau Star ’98 Kft.-t (2316 Tököl, Csépi út 2644/10
hrsz.) bízza meg 13 584 852 Ft összegben oly módon, hogy
a szállítandó mennyiséget a bekért árajánlathoz képest 262
m2 padló, valamint 60 m2 csempeburkolattal csökkenti.”

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul az ASP rendszerhez
történő csatlakozás szakmai tanácsadói támogatás céljából szol-
gáltatási szerződés megkötéséhez a Ritek Regionális Információ -
technológiai Zrt-vel (6724 Szeged Huszár u. 1.), 1 éves időtar-
tamra 750.000 Ft+ÁFA összegben s felkéri a polgármestert a szer-
ződés aláírására, melynek fedezetét a 2019. évi költségvetés
terhére biztosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete,
1. a közvilágítás korszerűsítésének közbeszerzési eljárására vo-

natkozó tájékoztatását tudomásul veszi;
2. a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerint meghatározottak alapján,

az „Összefoglaló tájékoztatás” Közbeszerzési Hatóság hon-
lapján történő közzétételéhez hozzájárul.

3. a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerint meghatározott ajánlat-
tételre felkérni kívánt alábbi gazdasági szereplőket jóvá-
hagyja:

POLYTECHNIK-LIGHT Kft. (2117 Isaszeg, Hunyadi út 2/A.)
Cégjegyzék szám: 13-09-159829 Adószám: 14995954-2-13
EKRSZ_96359710
ENERIN ESCO Energetikai Kft. (8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 1.)
Cégjegyzék szám: 20-09-076065 Adószám: 26353267-2-20
EKRSZ_98413517
Wéber-Villany Kft. (7700 Mohács, Kazinczy u. 14.)
Cégjegyzék szám: 02-09 061141 Adószám: 10683950-2-02
EKRSZ_25020755
4. elhatalmazza a polgármestert közbeszerzési dokumentáció és

az ajánlattételi felhívás, valamint az összefoglaló tájékoztató
alapján bejelentkezett további gazdasági szereplők jóváha-
gyására;

5. felhatalmazza a polgármestert az eljárást lezáró végső dön-
tésig, a közbenső döntések meghozatalára.

Tököl Város Képviselő-testülete a Pénzügyminisztérium által
meghirdetett „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesít-
ményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsíté-
sének támogatása Pest megye területén” (PM_CSAPVIZ-
GAZD_2018) című felhívásra, az északi kertváros területén lévő
Hársfa utca és környezete felszíni vízelvezetésének fejlesztése ér-
dekében pályázat benyújtását támogatja. 
1. A pályázathoz szükséges 5% önerőt a 2019. évi költségvetés

terhére biztosítja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával

kapcsolatos feladatok (pályázat elkészítése, a pályázat be-
nyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírása, stb.) elvég-
zésére.

3. A pályázat beadásához, valamint a hatósági engedélyek be-
szerzéséhez szükséges műszaki tervdokumentáció elkészíté-
sével a SOLIDUS Építmény és Kommunális Tervező Kft.
(1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 38/b.) céget bízza meg. A
vállalási ár összegét 1.960.000 Ft + Áfa erejéig, a 2019. évi
költségvetési keret terhére biztosítja.

4. A projekt pályázati dokumentációjának kidolgozásával, ösz-
szeállításával az Kánai Gergely egyéni vállalkozó. (2364
Ócsa, Malom u. 2.) céget bízza meg. A vállalási ár összegét
400.000 Ft + Áfa + kedvező támogatói döntés esetén a támo-
gatás arányában számított 2,5 % sikerdíj erejéig, a 2019. évi
költségvetési keret terhére biztosítja.

5. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozási szerző-
déseket kösse meg.

195/2018. (XII.6.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete gyalogátkelőhelyek pótmunká-
inak (Kossuth L. utcai gyalogátkelőnél járdaszakasz építésének
kiterjesztése a buszmegálló végéig, Fő utca 49. sz. előtti gyalog-
átkelőnél 2 db fa kivágása, a Csépi úton, a Szivárvány Óvodánál
áteresz felbővítése) műszaki szükségességével egyetért, a munkák
elvégzésére a Vitép ’95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/a.) bruttó
1 494 607,-Ft összegű ajánlatát elfogadja, a munkák fedezetéül a
2018. évi költségvetési keretet jelöli meg.
Felhatalmazza a polgármestert a pótmunka elvégzésére kötendő
szerződés aláírására.



2018. december 20-ai ülés

Tököl Város Képviselő-testülete, 
- az önkormányzati tulajdonú Vásár téri temető (83 hrsz.) álla-

potának javítása, kegyeleti parkká alakítása érdekében a kon-
cepcióterv elkészítéséhez szükséges fedezetet bruttó 1 500 000
Ft erejéig a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.

- felhatalmazza a Polgármestert, hogy a koncepcióterv készítésére
kérjen ajánlatot és a beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb
összegű ajánlatot tevő vállalkozóval a szerződést kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. ren-
delet 3. § (1) bekezdése alapján a Tököli Települési Értéktár Bi-
zottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat mellék-
lete szerint határozza meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtá-
sáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót
elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2019. I. félévi munkatervét az
alábbiak szerint hagyja jóvá:

Január. Költségvetéssel kapcsolatos rendeletek, önkormányzati
programok felülvizsgálata
Hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos javaslatok
Közétkeztetési feladatellátással kapcsolatos javaslatok
Egyedi kérelmek

Február. 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
Járdaépítési, kerékpárút- építési tanulmányterv és program
Bölcsődei beiratkozás a 2018/2019. nevelési évre, bölcsőde nyári
zárva tartása és ügyelete
Óvodai beiratkozás a 2018/2019. nevelési évre, az óvodák nyári
és téli zárva tartása
Egyedi kérelmek

Március. Beszámoló a bizottságok és a polgármester 2018. évi
munkájáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
2019. évi Közbeszerzési terv
Közösségi pályázatok kiírása
Tököl Gyermekbarát Önkormányzat
Beszámoló az Óvodák és Bölcsőde 2018. évi munkájáról 
Egyedi kérelmek

Április. 2018. évi költségvetési beszámoló és könyvvizsgálói je-
lentés
2018. évi maradvány elszámolása
Tájékoztató a 2018. évben végzett ellenőrzésekről
Tájékoztató a 2018. évi FEUVE tapasztalatairól
Beszámoló a Fővárosi Vízművek Zrt. öt éves tököli működéséről
Beszámoló a Védőnői Szolgálat, a Művelődési Központ és
Könyvtár 2018. évi munkájáról 
Egyedi kérelmek

Május. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról
Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről
(jegyzői gyámhatóság)
TVCS Kft 2018. évi mérlegbeszámolója 
Egyedi kérelmek

Június. A Képviselő-testület 2019. II. félévi munkaterve
Beszámoló a 2018. évi támogatások elszámolásáról
Közösségi pályázatok elbírálása
Beszámoló az óvodák működéséről 
Egyedi kérelmek

Tököl Város Képviselő-testülete a 18/2015.(II.3.) számú képvi-
selő-testületi határozattal jóváhagyott Tököl Város Önkormány-
zatának Tököl Város településfejlesztésével és településrendezé-
sével összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló szabályzatát ha-
tályon kívül helyezi.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkor-

mányzati Társulás Társulási Megállapodásának hatodik mó-
dosításával egyetért és a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.

2) felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti
Társulási Megállapodás aláírására és felkéri, hogy jelen dön-
tést küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Tököl Város Képviselő-testülete, a 2019. évre vonatkozó belső
ellenőrzési ütemtervet az előterjesztésben foglaltak szerint elfo-
gadja.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) hatályon kívül helyezi a 182/2018. (XII. 6.) számú határozatát, 
2) az Önkormányzatnál, az intézményekben, a Polgármesteri

Hivatalban, illetve a TVCS Kft-nél bérfejlesztésben nem ré-
szesült dolgozók részére átlagosan egy havi bér 80%-ának
megfelelő jutalom kifizetését engedélyezi,

3) a jutalmak kifizetésének fedezetét egyrészt a 2018. évben, az
egyes intézményekben keletkezett, kötelezettségvállalással
nem terhelt bérmegtakarítások felhasználásával, mely megta-
karítások intézményenként eltérő mértékűek, ezért szükség
esetén intézmények közötti előirányzat átcsoportosítással, más-
részt 1.000eFt dologi előirányzat átcsoportosításával biztosítja,

4) felkéri a polgármestert, hogy az 2)-3) pontban foglaltaknak
megfelelően az előirányzatok átvezetéséről a 2018. évi költ-
ségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodjon.

Tököl Város Képviselő-testülete a 139/2017. (IX.21.) számú Kép-
viselő-testületi határozattal jóváhagyott, és a 2018-2032 közötti
időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv ivóvízellátó rend-
szerre, szennyvízelvezető rendszerre, valamint szennyvíztisztító
rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási tervének, a Fővárosi
Vízművek által benyújtott, a határozat mellékletét képező „Gör-
dülő Fejlesztési Terv Módosítása” dokumentációt jóváhagyja.
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Római Katolikus Plébániával
2017. évben – a plébánia épületének bádogos munkálataira – megkö-
tött támogatási szerződésben megjelölt felhasználási és elszámolási
határidőt 2019. december 31. napjáig ismételten meghosszabbítja.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1.) a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófa-

védelmi Kirendeltség Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság részére, 2018. évi támogatási kérésére 1.000.000,-
Ft támogatást nyújt felújítási munkálatokra, eszközök beszerzé-
sére 2019. első félévében a 2019. évi költségvetés terhére, 

2.) a Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós részére,
2018-2019. évi támogatási kérésére 2.000.000,- Ft támogatást
nyújt, az intézet eszközparkjának korszerűsítésére, melyet 2
egyenlő részletben 2019 első, majd 2019. év második félé-
vében biztosít a 2019. évi költségvetés terhére, 
s egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződéseket kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Napsugár Napközi Otthonos
Óvoda vezetőjének a kérésére hozzájárul ahhoz, hogy az óvoda
képviseletében együttműködési megállapodást kössön, a Tököli
Birkózó SE (képviseli Iváncsics Géza 2316 Tököl, Pesti út
1/B/2a., adószám:18596629-1-13) sportegyesülettel annak érde-
kében, hogy az egyesület a gyerekeknek, heti egy alkalommal
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„Ovi-birkózás” nevű sportfoglalkozást tartson. Utasítja az intéz-
ményvezetőt, hogy a szerződés aláírása előtt, győződjön meg
arról, hogy az egyesület felelősségbiztosítása erre a tevékenységre
is terjed-e.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a Kókainé Tábith Hedvig (6768 Sándorfalva, Aradi u. 40.)

építtető által térítésmentesen felajánlott 1222/2 hrsz.-ú Tököl,
Iskola köz területén létesített, víz (67 fm) és szennyvízveze-
téket (68 fm) önkormányzati tulajdonba veszi, továbbá tudo-
másul veszi, hogy a víziközműveket a Fővárosi Vízműveknek
Zrt. üzemeltetésbe veszi.

2) felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a Tököl Városi Uszoda
2019. évi nyitva tartását az alábbiak szerint:
Szokásos nyitva tartás: hétköznap 6.00 – 21.00, szombat 8.00 –
21.00, vasárnap 8.00 – 19.00
Kivételek:
2019. január 1. (kedd): Zárva
2019. március 15. (péntek): Vasárnapi nyitva tartás
2019. április 19. (Nagypéntek): Vasárnapi nyitva tartás
2019. április 22. (Húsvét hétfő): Zárva
2019. május 1. (szerda): Vasárnapi nyitva tartás
2019. június 10. (Pünkösd hétfő): Vasárnapi nyitva tartás
2019. augusztus 20. (kedd) – 2019. szeptember 1. (vasárnap):
Zárva
2019. október 23. (szerda): Vasárnapi nyitva tartás
2019. november 1. (péntek): Zárva
2019. december 24. (kedd) – 2019. december 26. (csütörtök):
Zárva
2019. december 31. (kedd): Zárva
A lazító- és ülőmedence nyitvatartási idő alatti üzemszünete: min-
den hónap első hétfője reggeli nyitástól 12.00 óráig.
Tököl Város Képviselő-testülete
1. A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) köz-

terület felbontási kérelmére a Tököl, 2622 hrsz. alatti Iszalag
utcában a 2635 hrsz-ú ingatlant érintő gázellátást biztosító,
utólagos gáz leágazó vezeték bevezetése céljából, az út fel-
bontásához a közútkezelői hozzájárulást megadja.

2. A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) köz-
terület felbontási kérelmére a Tököl, 345 hrsz. alatti Pozsony
közben a 347/4 hrsz-ú ingatlant érintő gázellátást biztosító,
utólagos gáz leágazó vezeték bevezetése céljából, az út fel-
bontásához a közútkezelői hozzájárulást megadja.

3. A Lápoldal Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 277.)
közterület felbontási kérelmére a 1166 hrsz.-ú Wass Albert
utcában az 1183/3, 1183/4, 1183/5, 1183/17, 1183/18,
1183/19 hrsz-ú ingatlanokat érintő ivóvíz ellátást biztosító
vezetékek bevezetése céljából az út felbontásához a közútke-
zelői hozzájárulást megadja.

Felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulások aláírására.

Rendeletek
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17//2018.(XII.21.) számú rendelete a házszámozásról a
házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, va-
lamint az utcaelnevezés szabályairól szóló 12/2014.
(VIII.8.) számú rendelet módosításáról.Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alap-törvény 32. cikk (1) a) pontjában, valamint a Magyarországhelyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (5) bekezdésében, valamint 143. § (3) bekezdésében kapottfelhatalmazás alapján, valamint a központi címregiszterről és

a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendeletbenfoglaltak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A házszámozásról a házszám, a helyrajzi szám megje-
lölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályai-
ról szóló 12/2014. (VIII.8.) számú rendelet (továbbiak-
ban: R.) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:„A rendelet célja, az utcanév, a központi címregiszterről ésa címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet-ben (a továbbiakban: Korm. rendelet) nem szabályozott,címképzéssel és címkezeléssel kapcsolatos tevékenység sza-bályainak megállapítása a város működéséhez szükségeshelyszíni tájékozódási feltételek javítása érdekében.”
2.§ A R. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:„(1) Az utcanév felvételét vagy megváltoztatását a) az ott lakó ingatlantulajdonosok többsége kérheti,illetve kezdeményezheti, továbbá b) a Képviselő-testület valamely bizottsága is.”
3.§ A R. 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:„(1) A házszámozással kapcsolatos ügyekben a jegyző dönt.”
4.§ A R. 9. § (2) bekezdése hatályát veszti.
5.§ A R. 10.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:„(4) A határozatot közölni kell az érintett tulajdonosokkal,továbbá az ingatlanba bejelentkezett személyekkel is.”
6.§ E rendelet kihirdetésé napján lép hatályba és az azt
követő napon hatályát veszti.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2018.(XII.21.) számú rendelete az egészségügyi alap-
ellátás körzeteirőlTököl Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyialapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekez-désében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyiönkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 13. § (1)bekezdésének 4. pontjában, és egészségügyi alapellátásrólszóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében megha-tározott feladatkörében a következőket rendeli el.
1.§ A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátási körzetekszámát és határait az alábbiak szerint állapítja meg:a) A felnőtt háziorvosi körzetek száma négy. A körzethatá-rokat, a körzetekhez tartozó utcajegyzékeket e rendelet1. melléklete tartalmazza.b) A gyermek háziorvosi körzetek száma kettő. A körzetha-tárokat, a körzetekhez tartozó utcajegyzékeket e rendelet2. melléklete tartalmazza.c) A fogorvosi körzetek száma kettő. A körzethatárokat, akörzetekhez tartozó utcajegyzékeket e rendelet 3. mel-léklete tartalmazza.d) A védőnői körzetek száma három. A körzethatárokat akörzetekhez tartozó utcajegyzéket e rendelet 4. mellék-lete tartalmazza.
2. § Tököl Város lakosai iskolavédőnői egészségügyi ellátásavonatkozásában Tököl Város teljes közigazgatási területe egyellátási körzetet képez. 
3. § Tököl Város lakosai háziorvosi és házi gyermekorvosiügyeleti ellátása vonatkozásában Tököl Város teljes közigaz-gatási területe egy ellátási körzetet képez. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § E rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti azegészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 15/2002. (VI.11.)számú rendelet.
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Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelete az államház-
tartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről
átvett pénzeszközökkel kapcsolatos szabályokrólTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar-ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tör-vény 41. § (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott tá-mogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alap-törvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fel-adatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések

1. §(1) A rendelet célja, hogy Tököl Város Önkormányzata (a to-vábbiakban az Önkormányzat) a közpénzekből nyújtott tá-mogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-vény (a továbbiakban a Kptv.) előírásainak megfelelőenszabályozza az államháztartáson kívülre történő pénzesz-köz átadásra és az államháztartáson kívülről történő pénz-eszköz átvételre vonatkozó eljárást.(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden államháztartá-son kívülre történő pénzeszköz átadásra és államháztar-táson kívülről történő pénzeszköz átvételre, függetlenülattól, hogy pályázati úton vagy pályázati eljáráson kívül,egyedi döntés alapján nyújt vagy fogad el az Önkormány-zat támogatást.(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természe-tes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozójogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezetekre, akik részére az Önkormányzat pénzeszköztad át, vagy akiktől pénzeszközt vesz át.(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a természetes személyek-nek nyújtott települési támogatásokra, ösztöndíjakra és aközfeladat ellátása érdekében kötött megállapodás kere-tében átadott pénzeszközökre. 
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásának szabá-
lyai

2. §(1) Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról szólóegyedi döntésre az 1. mellékletben szereplő igénylőlap,vagy pályázati eljárás esetében a pályázati felhívásbanmeghatározott pályázati adatlap benyújtását követően ke-rülhet sor.(2) Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a to-vábbiakban: a Képviselő-testület) a mindenkori költség-vetési rendeletében meghatározott előirányzatai terhére,egyedi határozattal dönt az államháztartáson kívüli pénz-eszközök átadásáról.
3. §(1) A 2. § (2) bekezdés szerinti döntéssel kapcsolatos adatokközérdekű adatoknak minősülnek, ezért azokról nyilván-tartást kell vezetni. Az adatokat az Önkormányzat honlap-

ján a döntést követő 30 napon belül közzé kell tenni és azadatok hozzáférhetőségét legalább 5 évig biztosítani kell.(2) Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás valamennyieljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a Kptv. és vég-rehajtási rendeleteinek szabályaira.
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz felhaszná-
lásának szabályai

4. §(1) A Képviselő-testület államháztartáson kívüli pénzeszközátadásról hozott döntése alapján, a döntést követő 30napon belül külön pénzeszköz átadási szerződést kellmegkötni.(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzeszköz átadási szerződésnektartalmaznia kell:a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhe-lyét, levelezési címét, képviselőjét,b) a pénzeszköz átadásról szóló döntés számát, a döntés-hozó megnevezését,c) a cél meghatározását, amelyre a pénzeszköz felhasznál-ható,d) az átadandó pénzeszköz összegét,e) a pénzeszköz folyósításának feltételeit és ütemezését,f) a pénzeszközzel történő elszámolás határidejét, módját,g) a szerződésszegés eseteit és szankcióit.
5. §(1) A pénzeszköz csak a döntésben és a döntés alapján létre-jött pénzeszköz átadási szerződésben megjelölt célrahasználható fel.(2) A pénzeszköz átadási szerződésben meghatározott határ-időig a pénzeszköz felhasználásáról el kell számolni, a 2.mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú rész-letes szakmai és pénzügyi beszámoló, továbbá bizonylat-összesítő és bizonylat másolatok benyújtásával.(3) A pénzeszköz felhasználáshoz kapcsolódó számla eredetipéldányára rá kell vezetni a következő záradékot: „TökölVáros Képviselő-testülete …. számú határozatával megítélt….. Ft összegű önkormányzati támogatás elszámolásárafelhasználva”.(4) A pénzeszköz felhasználást a jegyző a Tököli Polgármes-teri Hivatal közreműködésével – a bemutatott számlákalapján – ellenőrzi.(5) Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapí-tásra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatko-zásában megtévesztette vagy tévedésbe ejtette a támogatásnyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a tá-mogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított15 napon belül az Önkormányzat részére visszafizetni.(6) Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt azerről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesítenioly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és avisszafizetés közötti időre eső késedelmi kamatot is hozzákell számítani. (2013. évi V. törvény (Ptk.) 6;48.§.)
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Az államháztartáson kívüli pénzeszközök átvételének
szabályai

6. §(1) Az Önkormányzat államháztartáson kívüli pénzeszközökátvételére jogosult.(2) Az államháztartáson kívüli pénzeszköz elfogadásáról aképviselő-testület dönt.(3) A pénzeszköz átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálnikell a megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel kö-vetkezményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadá-sokat és a pénzeszköz-átvétel következményeit.(4) Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átvételéről szólómegállapodásnak tartalmaznia kell a felhasználás célját,az átadás időpontját, az elszámolás módját és tartalmát. Amegállapodásban ki kell térni a felhasználás esetén köve-tendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre.(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételét követően, anyilvánosságra vonatkozóan, a 3. §. rendelkezéseinek fi-gyelembevételével kell eljárni.
Záró rendelkezések

7. §(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamat-ban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2018.(XII.21.) számú rendelete a köztisztviselők jut-
tatásairól és támogatásáról szóló 3/2015.(I.29.) számú
rendelet módosításárólTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alap-törvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alap-ján, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. éviCXCIX törvényben foglaltak (a továbbiakban a Kttv.) figye-lembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló
3/2015.(I.29.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 3/A.§-
a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3/A.§ A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalap-ját 2019. évben 70.000.-Ft összegben állapítja meg.”
2.§ A R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

4.§ A R. 8.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:„(3) A szervezési ügyintézőket a városi és képviselő-testületirendezvényeken a hivatali munkarenden túli időben ellá-tandó feladataik elismeréseként egyhavi illetményüknekmegfelelő összegű jutalom illeti meg, mely összeget legké-sőbb a tárgyév december 30-ig ki kell fizetni. E jutalom ösz-szege beszámítandó az Ktv szerint megállapítható jutalom,érdekeltségi, illetve egyéb jogcímen alapuló és a teljesít-ménytől függő együttes összegbe.”

5.§ E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és az
azt követő napon hatályát veszti.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2018.(XII.21.) számú rendelete a településfejlesztés-
sel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairólTököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptör-vény 32. cikk (2) bekezdésének első fordulatában kapott fel-hatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairólszóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pont-jában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel atelepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-tési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamintegyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. és 29/A. §-ában foglal-takra is – a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya
1.§ E rendelet hatálya Tököl város településfejlesztési koncep-ciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, te-lepülésrendezési eszközeinek, településképi arculati kézi-könyvének és településképi rendeletének készítése, mó-dosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint apartnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.
2.§ Tököl város településfejlesztési koncepciójának (a továb-biakban: koncepció), integrált településfejlesztési straté-giájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezésieszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és te-lepülésképi rendeletének vagy azok módosításának a la-kossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szerveze-tekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése atelepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-nyekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továb-biakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatá-rozott szabályok szerint történik.2. A partnerek meghatározása
3.§ A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes szemé-lyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendel-kező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnekrészt:a)  a település közigazgatási területén ingatlannal ren-delkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, b) a tököli székhellyel, telephellyel rendelkező gazdál-kodó szervezet,c) a tököli székhellyel bejegyzett civil szervezet,d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontjaalapján a településrendezési eszközök véleményezésieljárásába – a partnerségi egyeztetés megkezdéseelőtt legalább 30 napnál korábban – a polgármester-nél írásban bejelentkező egyéb szervezet.3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
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4. §(1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tá-jékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és mun-kaközi tájékoztató keretében – a) a Tököl, Fő u. 117. szám előtti közterületen elhelye-zett önkormányzati hirdetőfelületen, b) a Tököli Tükör című helyi újságban, amennyiben ahatáridők betartását lehetővé teszi a négy számbanmegjelenő újság,c) a www.tokol.hu honlapon közzétett hirdetményútján, továbbá d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerektájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendeletszerinti munkaközi tájékoztató keretében – awww.tokol.hu honlapon közzétett hirdetmény útján tör-ténik. 
5.§ Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézi-könyv), településképi rendelet készítése vagy módosításaesetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet sze-rinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – a) a Tököl, Fő u. 117. szám előtti közterületen elhelye-zett önkormányzati hirdetőfelületen, b) a Tököli Tükör című helyi újságban, amennyiben ahatáridők betartását lehetővé teszi a négy számbanmegjelenő újság,c) a www.tokol.hu honlapon közzétett hirdetményútján, továbbá d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
6.§(1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő ké-szítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – aKorm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztatókeretében a) a Tököl, Fő u. 117. szám előtti közterületen elhelye-zett önkormányzati hirdetőfelületen, b) a Tököli Tükör című helyi újságban, amennyiben ahatáridők betartását lehetővé teszi a négy számbanmegjelenő újság,c) a www.tokol.hu honlapon közzétett hirdetményútján, továbbá d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásbantörténő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoz-tatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerintimunkaközi tájékoztató keretében – a) a Tököl, Fő u. 117. szám előtti közterületen elhelye-zett önkormányzati hirdetőfelületen, b) a Tököli Tükör című helyi újságban, amennyiben ahatáridők betartását lehetővé teszi a négy számbanmegjelenő újság,c) a www.tokol.hu honlapon közzétett hirdetményútján, továbbá d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban tör-ténő készítése, módosítása esetén – a (4) bekezdés szerintieset kivételével, – a partnerek tájékoztatása az elkészült

tervezetről, – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájé-koztató keretében – a) a Tököl, Fő u. 117. szám előtti közterületen elhelye-zett önkormányzati hirdetőfelületen, b) a Tököli Tükör című helyi újságban, amennyiben ahatáridők betartását lehetővé teszi a négy számbanmegjelenő újság,c) a www.tokol.hu honlapon közzétett hirdetményútján, továbbá d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.(4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításá-nak tárgyalásos eljárása során, a Kormány által rendelet-ben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett telepü-lésen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolásavagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet meg-előzése miatt indokolt, a partnerek tájékoztatása az elké-szült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tá-jékoztató keretében, – a www.tokol.hu honlapon közzétetthirdetmény útján történik.(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásbantörténő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoz-tatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerintimunkaközi tájékoztató keretében – a www.tokol.hu hon-lapon közzétett hirdetmény útján történik.
7. §(A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén – tartalmaz-nia kell:a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkalösszhangban az érintett államigazgatási szervek szá-mára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot,b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva állóhatáridőt ésc) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova azészrevétel megküldhető.(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén – tar-talmaznia kell:a) az érintett államigazgatási szervek számára tájé-koztatásra bocsájtott dokumentumokat, tárgyalásosés állami főépítészi eljárás esetén, legalább a terve-zet összefoglaló leírását és az elkészült jóváha-gyandó munkarészeket,b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitvaálló határidőt ésc) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahovaaz észrevétel megküldhető.
8. § A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására aTököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezetiés Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.28.) számú ön-kormányzati rendelet 36.§-ában foglalt szabályozás az irá-nyadó.4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja
9. §(1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehet-nek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A lakossági fórumot
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követő 8 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában ahirdetmény közzétételét számított 8 napon belül a partnerekírásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Tököl VárosÖnkormányzatának címére (2316 Tököl, Fő u. 117.)történő megküldéssel, vagyb) elektronikus levélben a hirdetményben meghatáro-zott e-mail címre történő megküldéssel, amennyibena hirdetmény ilyet tartalmaz.(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határ-időn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett,a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kelltekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfoga-dási szakaszban egyaránt.(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozá-sában az eljárásban érintett partnernek az egyeztető tár-gyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályonalapuló ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázásaérdekében a polgármester a véleményező partnerrel meg-hívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetéstkezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. (5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határ-időn belül véleményt nem adott, vagy adott, de a (4) be-kezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meg-hívás ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő partner-nek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban éselfogadási szakaszban egyaránt.(6) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1)bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően továb-bítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesz-tési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készí-tésével megbízott tervezőnek.(7) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatosszakmai véleményét – a tervezési szerződésben megálla-pított határidőben – megküldi az önkormányzat részére,a Polgármesternek címezve.(8) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, ja-vaslatok elfogadására, el nem fogadás esetén indokolásáravonatkozó döntés-tervezetet készít.
10.§(1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy elnem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról – a (2)bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.

(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépí-tészi eljárásban történő lefolytatása esetén a beérkezettpartneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nemfogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a Polgármes-ter dönt.(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm.rendeletben és jelen rendeletben nem szabályozott kér-désben a Polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabá-lyok megtartása mellett.
11.§(1) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett vélemé-nyeket, javaslatokat a főépítész a tárgy és az eljárási sza-kasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbi-akat tartalmazza:a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét,székhelyét, vagy telephelyét, b) a vélemény beérkezésének időpontját, b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,c) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 10. § (2) be-kezdés szerinti döntést követően a véleményt, javas-latot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi ha-tározat számát, illetve a Polgármester döntését.(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatotellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint,az ott meghatározott határidőig kell őrizni.5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképirendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biz-tosító intézkedések
12.§ A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezetiegységek útján – gondoskodik az elfogadott koncepció, stra-tégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezésieszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, awww.tokol.hu honlapon. A honlapon történő közzététel nemmentesít a Korm. rendelet 43. és 43/B. §-a szerinti egyéb köz-zétételi szabályok teljesítése alól.
13.§ Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosí-tásáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben foglal-tak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útjángondoskodik. Záró rendelkezések
14.§(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépésétkövetően induló egyeztetési eljárásokban kell alkalmazni.
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