
Tököli Tükör melléklete – 2019. III. szám

A Városházi Hírmondóban megjelenő döntések, terjedelmük miatt nem minden esetben kerülnek be teljes szö-
vegben, ezért tájékoztatjuk a kiadvány olvasóit, hogy a teljes terjedelmű döntések a http://info.tokol.hu/dokumen-
tumok/jegyzokonyvek oldalon, valamint a könyvtárban megtekinthetők.

2019. június 20-ai ülés
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a Tököl Város Önkormányzata intézményeiben folyó közét-
keztetés tárgyában „Tököl – Közétkeztetés két év időtartamra”
címmel közbeszerzési eljárást indít és a határozat mellékletét ké-
pező ajánlattételi felhívást elfogadja.
2) az 1) pontban megindított közbeszerzési eljárásra a Kbt. 113.
§ (1) bekezdése szerint meghatározott ajánlattételre felkérni kí-
vánt alábbi gazdasági szereplőket jóváhagyja:

- P.Dussmann Kft (1134 Budapest, Váci út 35. 6. emelet)
- Junior Vendéglátó Zrt (1134 Budapest, Róbert Károly körút

76-78.)
- Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. (1191 Budapest, Hofherr

Albert u. 20-22.)
3) felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési dokumentáció,
valamint az összefoglaló tájékoztató alapján bejelentkezett to-
vábbi gazdasági szereplők jóváhagyására;
4) felhatalmazza a polgármestert az eljárást lezáró végső döntésig
a közbenső döntések meghozatalára.
Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tököl Város
Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei szá-
mára a GDPR-ral kapcsolatos szolgáltatásokra, valamint az
adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására a Közinformatika
Közigazgatási Informatikai és Szolgáltató Központ Nonprofit
Kft. árajánlatát fogadja el. A megrendelésre és a szerződés
aláírására felhatalmazza a polgármestert, a szükséges fedeze-
tet a Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzési kerete ter-
hére biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) a Tököli Tükör felelős szerkesztői feladatainak ellátásával
2019. június 21. napjával a West-Graph Kft.-t bízza meg, egyben
felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó szerződés alá-
írására.
2) a Tököli Tükör Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.2.
pontjának felelős szerkesztőre vonatkozó része az alábbiakra mó-
dosul:
„felelős szerkesztő: West-Graph Kft.”
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Tököl Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása”
című projekt beszámolóját, melyet elfogadott azzal, hogy tudo-
másul veszi, hogy a Tököli Polgármesteri Hivatal Információbiz-

tonsági -, Iratkezelési -, valamint Információátadási -, továbbá
Adatvédelmi és adatbiztonsági (GDPR) szabályzatai az ASP rend-
szerhez kapcsolódóan jóváhagyásra kerültek.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2016-2021. évekre vonatkozó
Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tör-
vényben foglaltaknak megfelelően áttekintette és megállapította,
hogy annak felülvizsgálata nem szükséges, ezzel a kétéves átte-
kintési kötelezettségének eleget tett, így a HEP-et felülvizsgálat
nélkül, változatlan formában elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulaj-
donát képező, tököli 588. hrsz. alatti ingatlanban kialakított, D.1.
számú üzlethelyiség 2022. 01. 31-ig fennálló bérleti jogát, a SAP-
PIAMO SOLUZIONE Bt. (2314 Halásztelek, Kossuth Lajos utca
62.), 2019. 07.01-től, változatlan feltételekkel átadja, Istvánov
Márta 2316 Tököl, Mester utca 8. szám alatti lakos egyéni vállal-
kozó részére.
Felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú megállapodás alá-
írására.
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtá-
sáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót
elfogadja.
Tököl Város Képviselő- testülete úgy dönt, hogy
1.) Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Gazdák Vadásztár-
saság 2018. évben – a Tököl külterületén illegálisan elhelyezett
szemét eltakarítása, tanulók és pedagógusok vendéglátása céljára
– megkötött támogatási szerződésben megjelölt felhasználási és
elszámolási határidőt 2019. július 31. napjáig meghosszabbítja.
2.) A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére a
44/2018.(III.29.) számú határozattal nyújtott 400.000,- Ft összegű
támogatás elszámolási határidejét 2019. október 31. napjáig meg-
hosszabbítja, 

3.) egyúttal elfogadja a 2018. évben megkötött - előterjesztés sze-
rinti - támogatási szerződések teljesüléséről szóló beszámolót.
Tököl Város Képviselő- testülete
1) 120eFt-ot biztosít a 2019. évi költségvetésben a helyi civil kö-
zösségek 2019. évi támogatására tervezett előirányzat kiegészí-
tésére.
2) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázatra je-
lentkező pályázókat az alábbi összegekkel támogatja:
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli Csoportja 250.000.- Hát-
rányos helyzetű tököli általános iskoláskorú gyermekek nyaralta-
tása
Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület 100.000,- 2019. jú-
nius 30-i óbudai vendégszereplés buszköltsége 
Művelődési Központ és Könyvtár: „Gyöngyvirág” Nyugdíjas
Klub 250.000,- „Anna-napi” tököli kisbúcsú ünneplése, kistérségi
találkozó - és „Szép korúak” napjának kiadásai, hagyományápo-
lás, gyógyfürdő-, múzeum látogatása
Művelődési Központ és Könyvtár: „Komsije” Népdalkör
150.000,- Útiköltség fedezete, fellépő cipők, ruha kiegészítők vá-
sárlása.
Tököli Darts Klub 118.200,- Szövetségi tagdíjak, csapatnevezési
díjak, buszbérlés költségei
Tököli Általános Iskoláért Alapítvány 350.000,- Weöres Sándor
Általános Iskolában működő közösségek, szakkörök működési
költségei.
Tököl Város Képviselő-testülete, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján hozzájárul a
2019/2020-as nevelési évben a fenntartásában működő Horvát
Óvodában 1 csoport esetében, Napsugár Óvodában 2 csoport ese-
tében, a Szivárvány Óvodában 5 csoport esetében, valamint Ha-
gyományőrző Óvodában 1 csoport esetében a maximális csoport-
létszám 20%-kal történő eltéréséhez.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Napsugár Napközi Otthonos
Óvoda magasabb vezetői állásaira benyújtandó pályázatokat ér-
tékelő bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:
Bosnyák Simonné elnök 
Borsos Zoltán tag
Ecsedi Beáta tag
Csurcsia István tag
Füle Zoltán tag
Gergics Illés tag
Kiss Tiborné tag
ifj. Hamar István tag
Vaslaki Judit tag
Halász László tag
Hoffmann József tag
Tököl Város Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal 2018. évi
munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Művelődési Központ és
Könyvtár 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Fővárosi Vízművek ZRt. be-
számolóját a tököli víz- és csatornaközmű hálózat üzemeltetéséről
elfogadja. Köszönetét fejezi ki Haranghy Csaba vezérigazgató
úrnak az eddigi, tököli szennyvíztisztító telep fejlesztéséért nyúj-
tott munkájáért. 
Tököl Város Képviselő-testülete, a 99/2019. (V.9.) számú hatá-
rozatát kiegészíti azzal, hogy ezen határozat mellékletét képező
„NYILALKOZAT” aláírására szintén felhatalmazza a polgármes-
tert oly módon, hogy a nyilatkozat felső részét is cégszerűen írja
alá a vagyonkezelő Fővárosi Vízművek ZRt.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1. a „Tököl – Fő utcai járdaépítés” tárgyú, Kbt. 115. § (1) bekez-
dése szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban a
bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi döntést hozza:
A VITÉP ’95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.) ajánlattevő aján-

lata érvényes.
Megállapítja, hogy a Sziget Szilárd Kft. (Dunavarsány, Vörös-
marty utca 2434/1 hrsz.), a Magyar Útmester Kft. (1173 Budapest,
Régi Vám köz 12.), Puhi-Tárnok (2461 Tárnok, Fehérvári u. 34.)
és a VIA NORTONIA Kft. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.), mint
ajánlattételre felkért cégek nem nyújtottak be ajánlatot.
A nettó 70.568.505 Ft = bruttó 89.622.001 Ft ajánlati ár fedezetét
az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-6 számon kötött fejlesztési
célú hitelkeret terhére biztosítja.
Nyertes ajánlattevő az értékelés alapján legjobb ár-érték arányt
tartalmazó érvényes ajánlatot tevő VITÉP ’95 Kft. (2319 Sziget-
újfalu, Fő u. 1/A.) nettó 70.568.505 Ft ajánlati árral.
Az eljárás eredményes.
Az eljárás fentiek szerinti eredménye az ajánlatok elbírálásáról
szóló összegezés megküldésével kihirdethető, a szerződés a nyer-
tes ajánlattevővel a vállalt 70.568.505 Ft + Áfa = bruttó
89.622.001 Ft vállalkozói díjon megköthető.
2. műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű
ajánlatot tevő Hordós Szilvia (2340 Ráckeve, Tókert sor 114.)
vállalkozót bízza meg, bruttó 1.500.000 Ft vállalási áron. Az aján-
lati ár fedezetét az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-6 számon kö-
tött fejlesztési célú hitelkeret terhére biztosítja.
3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. és 2. pont szerinti
nyertes Ajánlattevőkkel a szerződéseket kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete az Innovációs és Technológiai
Minisztérium által, a 2019. évi kompok, révek fenntartásának, fel-
újításának támogatására kiírt pályázati felhívására 
1. a Tököl-Százhalombatta között közlekedő „Nick” géphajó
(nyilvántartási száma: H-12893) felújítási munkáira pályázat be-
nyújtását támogatja.
2. A pályázathoz szükséges önrészt, nettó 4 964 100,-Ft-ot bizto-
sítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kap-
csolatos nyilatkozatok kibocsátására, továbbá nyertes pályázat
esetén a pályázati támogatás összegének átadására vonatkozó,
Tököl Város Önkormányzata és az üzemeltető Nick és Liget Rév-
hajózási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között létrejövő meg-
állapodás megkötésére.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1. az EXIT SYSTEM Kft. térítésmentes felajánlását, amely a ki-
alakult 2260/1-hrsz. alatti, 872 m2 területű út önkormányzati tu-
lajdonba és kezelésbe vételére vonatkozik, elfogadja, azzal a fel-
tétellel, hogy a magánút tulajdonosa, jogutódjaira is kiterjedően
vállalja a közművek (víz-, csatorna-, gáz-, elektromos vezetékek),
valamint az útalap kiépítését,
2. az ingatlan tulajdonjog átruházásra, a tulajdonos és az önkor-
mányzat által az útépítésre az alábbi műszaki tartalommal meg-
kötött szerződést követően kerülhet sor: 
úttükör készítése
fagyvédő kavicsréteg készítése 15 cm vastagságban tömörítéssel
útalap készítése 15 cm vastagságban 20/55 zúzott kővel, tömörí-
téssel
útalap kiékelése 5 cm vastagságban 0/20 zúzalékkal, tömörítéssel
3. felkéri a polgármestert, hogy a megállapodásokat kösse meg
és az ingatlan átruházási szerződés ingatlan-nyilvántartásba tör-
ténő bejegyzéshez szükséges intézkedéseket tegye meg, azt kö-
vetően, hogy a tulajdonos az út kialakítására vonatkozó megálla-
podást aláírta.

2
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Tököl Város Képviselő-testülete nem zárja ki Ágics Pétert a Te-
lepülésrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó lakossági ké-
relmek napirend szavazásánál.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1. Dicső József tököli lakos Településrendezési Terv módosítására
irányuló igényét - amely a kertvárosias lakóterületbe sorolt sarok-
telkek előkert méretére vonatkozó szabályok megváltoztatására
irányul - támogatja.
2. Ágics Péter és Ágics István Településrendezési Terv módosí-
tására irányuló igényét – amely a 034/46-48, 034/13, 034/17,
034/18, 034/21, 034/22, 045/3,4,6,7, 8,9,11,21,22,23, és 044 hrsz.
alatti ingatlanokra vonatkozó HÉSZ besorolások módosítására
irányul – támogatja.
Felkéri a főépítész útján a településtervezőket, hogy a település-
fejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és
a településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata munkaré-
szei készítése során a benyújtott javaslatokat, az eddig beérkezett
igényekkel együtt vegye figyelembe.
Végleges álláspontját az államigazgatási szervek véleményét kö-
vetően alakítja ki.

Tököl Város Képviselő-testülete a 23/2019. (II.14.) számú hatá-
rozatának 2. pontját az alábbiak szerint javítja:
„2) a műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb ösz-
szegű ajánlatot tevő KDT KÖZMÜBER Beruházó és Szolgáltató
Kft. (8000 Székesfehérvár, Szőlő u. 72., képviseli: Domokos
László ügyvezető) társaságot bízza meg. A 2.050.000 Ft + Áfa
(bruttó 2.603.500) Ft vállalási ár összegét bruttó 1.578.947 Ft ere-
jéig a pályázat elszámolható költségei terhére, bruttó 1.024.553
Ft erejéig az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-6 számon kötött
fejlesztési célú hitelkeret terhére biztosítja.”
Tököl Város Képviselő-testülete a Kisebbségekért Prominoritate
Alapítvány számára a Bálványosi Nyári Egyetem és Diáktábor
megszervezéséhez 100.000.-Ft támogatást nyújt a 2019. évi álta-
lános tartalék-keret terhére. Egyben felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Art Fitness SE többlet
támogatási kérelme kapcsán a következők szerint foglal állást: A
Tököli Art Fitness SE az idei évben 276.000.-Ft támogatásban ré-
szesült. A támogatások előző évi mértékének szinten tartása szük-
séges a kiegyensúlyozott támogatási rendszer fenntartásához.
Emiatt azon szervezet támogatása, melynek többlet támogatási
igénye meghaladná ezt, úgy az eltérő helyzetet teremtene azok
nyújtása során. A Képviselő-testület a kiegyensúlyozott támoga-
tási rendszer fenntartása érdekében nem tudja támogatni a Tököli
Art Fitness SE 2019. nyári edzőtáborára benyújtott kérelmét.
Tököl Város Képviselő-testülete a Mikecz Kálmán Huszár Ban-
dérium Honvéd és Huszár Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
számára felszereléseik pótlására, kiegészítésére, szükséges javí-
tásokra 150 eFt támogatást nyújt a 2019. évi általános tartalék ter-
hére. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a „Nyári diákmunka 2019 Prog-
ram” keretén belül hozzájárul a 2019. július 1. – 2019. augusztus
31. közötti időszakban 7 fő diák nyári foglalkoztatásához, és fel-
hatalmazza a polgármestert a bérköltség 100 %-os támogatására
vonatkozó szerződés aláírására, és a szükséges foglalkoztatási in-
tézkedések megtételére.
Tököl Város Képviselő-testülete az „Kerékpárutak szilárd burko-

lattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének tá-
mogatása Pest megye területén”” című pályázat keretében meg-
valósuló, Tököl, Ledina dűlő, Ledina utca, Kapisztrán utca, Szé-
chenyi utca területén végzett kerékpárutak és kerékpár sávok lé-
tesítése építési beruházás megvalósításához szükséges

1.) közbeszerzési és közbeszerzés jogi tanácsadási feladatok el-
látásával 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 400.000 Ft + Áfa (bruttó
508.000 Ft) vállalási ár összegét a pályázat elszámolható költségei
terhére biztosítja.
2.) műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb ösz-
szegű ajánlatot tevő Matpa Kft. (1212 Budapest, Szent István u.
54.; Képviseli: Madarász István ügyvezető) céget bízza meg. A
2.000.000 Ft + Áfa (bruttó 2.540.000 Ft.) vállalási ár összegét
bruttó 1.690.000 Ft erejéig a pályázat elszámolható költségei ter-
hére, bruttó 850.000 Ft erejéig az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-
0326-6 számon kötött fejlesztési célú hitelkeret terhére biztosítja.
3.) projektmenedzsment feladatok ellátásával a legalacsonyabb
összegű ajánlatot tevő Projekt Expert Kft. (2364 Ócsa, Malom
köz 2.; Képviseli: Kánai Gergely ügyvezető) céget bízza meg. A
3.250.000 Ft+Áfa (bruttó 4.127.500 Ft) vállalási ár összegét a pá-
lyázat elszámolható költségei terhére biztosítja.
4.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1-3. pontok szerinti
megbízási szerződéseket kösse meg. 
5.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az építési beruházás ki-
vitelezőjének kiválasztása érdekében összeállításra kerülő aján-
lattételi felhívást és dokumentációt az alábbi szervezetek részére
küldje meg:
Cégnév: VITÉP ’95 Kft. Székhely:2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.
Tel, fax: 06-24-510-445, Email: info@vitep95.hu
Cégnév: PUHI-TÁRNOK Kft.Székhely:2461 Tárnok, Fehérvári
u. 34.Tel, fax: 06-230389-884, Email: puhitarn@puhitarn.hu
Cégnév: VIA-NORTONIA Kft.Székhely:1215 Budapest, Vasas
u. 65-67.Tel, fax: 36-1-278-0304, Email: kft@vianortonia.hu
Cégnév: Magyar Útmester Kft.Székhely:1173 Budapest, Régi
Vám köz 12.Email:magyar.utmester@gmail.com
Cégnév: Sziget-Szilárd Kft. Székhely:2336 Dunavarsány, Vörös-
marty utca 2434/1 hrsz.Email:ut@szigetszilárdkft.hu
Tököl Város Képviselő-testülete a Lápoldal Kft. (1214 Budapest,
Rákóczi F. u. 277.) közterület felbontási kérelmére a Tököl, 1400
hrsz. alatti Hunyadi utca és az 1395/2 hrsz. alatti Ledina dűlőn, a
Hunyadi utca 2. sz., 1398/1 hrsz.-ú ingatlant érintő szennyvízel-
vezetést biztosító vezeték bevezetése céljából, az út felbontásához
az alábbi burkolatbontási engedélyben foglaltak szerint hozzájá-
rul, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete az ELMŰ Hálózati Kft. (1044
Budapest, Megyeri u. 144.) közterület felbontási kérelmére a
Tököl, 693/30 hrsz. alatti Buzánszky J. utcában, a Buzánszky J.
utca 693/12 hrsz-ú ingatlant érintő villamos-energia ellátást biz-
tosító vezeték bevezetése céljából, az út felbontásához az alábbi
burkolatbontási engedélyben foglaltak szerint hozzájárul, egyben
felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete az Elmű Hálózat Kft. (1132 Bu-
dapest, Váci út 72-74.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
kérelmére a 693/28 hrsz. alatti Puskás F. utcában, a Puskás F. utca
693/7 hrsz-ú ingatlan villamos-energiát biztosító, utólagos föld-
kábeles csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulajdo-
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nosi és az alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben fel-
hatalmazza a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírá-
sára.
Tököl Város Képviselő-testülete a Fővárosi Vízművek Zrt. (Bu-
dapest XIII., Váci u. 182.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájá-
rulás kérelmére az 1646/5 hrsz. alatti Csokonai utcában, a Cso-
konai utca 1646/4 hrsz-ú ingatlan ivóvíz ellátását biztosító, utó-
lagos csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulajdonosi
és az alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben felhatal-
mazza a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kudar & Társa Bt. (2300 Rác-
keve, Gábor Áron u. 2.) közterület felbontási kérelmére a Tököl,
2510 hrsz. alatti Hársfa közben, a Hársfa köz 2513 hrsz-ú ingat-
lant érintő gázellátást biztosító, utólagos gáz leágazó vezeték be-
vezetése céljából, az út felbontásához az alábbi burkolatbontási
engedélyben foglaltak szerint hozzájárul, egyben felhatalmazza
a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kudar & Társa Bt. (2300 Rác-
keve, Gábor Áron u. 2.) közterület felbontási kérelmére a Tököl,
2650/7 hrsz. alatti Huba utcában, a Huba utca 2650/8 hrsz.-ú in-
gatlant érintő gázellátást biztosító, utólagos gáz leágazó vezeték
bevezetése céljából, az út felbontásához az alábbi burkolatbontási
engedélyben foglaltak szerint hozzájárul, egyben felhatalmazza
a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete az Ívfény Kkt. (2300 Ráckeve,
Attila u. 13.) közterület felbontási kérelmére a Tököl, 1675 hrsz.
alatti Határ úton 40 méter hosszúságban gázellátást biztosító, gá-
zelosztó vezeték megépítése céljából, az út felbontásához az
alábbi burkolatbontási engedélyben foglaltak szerint hozzájárul,
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete az Ívfény Kkt. (2300 Ráckeve,
Attila u. 13.) közterület felbontási kérelmére a Tököl, 2260/8 hrsz.
Gyöngyvirág utca teljes hosszúságában gázellátást biztosító, gá-
zelosztó vezeték megépítése céljából, az út felbontásához az
alábbi burkolatbontási engedélyben foglaltak szerint hozzájárul,
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kábel Team Kft. (1148 Buda-
pest, Lengyel u. 15.) közterület felbontási kérelmére a Tököl,
1650/7 hrsz. alatti Huba utcában, a Huba utca 1650/8 hrsz-ú in-
gatlant érintő villamos-energia ellátást biztosító földkábel beve-
zetése céljából, 

az út felbontásához az alábbi burkolatbontási engedélyben fog-
laltak szerint hozzájárul, egyben felhatalmazza a polgármestert a
határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kábel Team Kft. (1148 Buda-
pest, Lengyel u. 15.) közterület felbontási kérelmére a Tököl,
2135 és 2259/16 hrsz. alatti József A. utcában, a József A. utca
2264/16 hrsz-ú ingatlant érintő villamos-energia ellátást biztosító
földkábel bevezetése céljából, az út felbontásához az alábbi bur-
kolatbontási engedélyben foglaltak szerint hozzájárul, egyben fel-
hatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kábel Team Kft. (1148 Buda-
pest, Lengyel u. 15.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás ké-
relmére a 836/21 hrsz. alatti Bodza utcában a 836/31 hrsz.-ú in-
gatlan mellett a villamos-energiát biztosító, utólagos földkábeles
csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulajdonosi és az
alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben felhatalmazza
a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete a Kábel Team Kft. (1148 Buda-
pest, Lengyel u. 15.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás ké-
relmére a 421/16 hrsz. alatti Diófa sorban a 421/7 hrsz.-ú ingat-
lannal szemben a villamos-energiát biztosító, utólagos földkábeles
csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulajdonosi és az
alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben felhatalmazza
a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kéthenger Kft. (2310 Sziget-
szentmiklós, Szedres u. 63.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájá-
rulás kérelmére a 345 hrsz. alatti Pozsonyi közben, a Pozsonyi
köz 347/3 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz ellátást biztosító, utólagos csat-
lakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulajdonosi és az
alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben felhatalmazza
a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kéthenger Kft. (2310 Sziget-
szentmiklós, Szedres u. 63.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájá-
rulás kérelmére a 345 hrsz. alatti Pozsonyi közben, a Pozsonyi
köz 347/4 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz ellátást biztosító, utólagos csat-
lakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulajdonosi és az
alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben felhatalmazza
a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kéthenger Kft. (2310 Sziget-
szentmiklós, Szedres u. 63.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájá-
rulás kérelmére a 2957 hrsz. alatti Szent Margit utcában, a Szent
Margit utca 2951 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz ellátást biztosító, utóla-
gos csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulajdonosi és
az alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben felhatal-
mazza a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete a Kéthenger Kft. (2310 Sziget-
szentmiklós, Szedres u. 63.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájá-
rulás kérelmére a 2957 hrsz. alatti Szent Margit utcában, a Szent
Margit utca 2960/1 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz ellátást biztosító, utó-
lagos csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulajdonosi
és az alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben felhatal-
mazza a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Petroterv Bt. (2310 Szigetszent-
miklós, Nap u. 21.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás ké-
relmére a 2244/1 hrsz. alatti Ibolya utcában, az Ibolya utca 2255/3
hrsz.-ú ingatlan ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetést biztosító, utó-
lagos csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulajdonosi
és az alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben felhatal-
mazza a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.

2019. július 11-ei ülés
Tököl Város Képviselő-testülete 
1. Dr. Szücs Katalin háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 59/2019.
(IV.9.) számú határozatát visszavonja és a 2013. december 6. nap-
ján kelt megbízási szerződést a Megbízott nem szerződésszerű
teljesítése miatt azonnali hatállyal felmondja, azzal az indokkal,
hogy a megbízási szerződés 12. pontjában meghatározott rende-
lési időben több alkalommal nem, illetve a napi 4 óránál rövidebb
rendelési időben nyújtott személyes ellátást, ezen esetek a 2019.
június 27-28., július 1-2., július 8-10. napokon következtek be.
Ezen túlmenően pedig a Megbízott nem gondoskodott keresőkép-
telenségének idejére a megbízási szerződés 13. pontja szerinti he-
lyettesről.
2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések meg-
tételére.

4
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2019. július 30-ai ülés
Tököl Város Képviselő-testülete
1. A WIFI4EU pályázat keretében a Tököl Város Önkormányzata
és az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség
(INEA) közötti Támogatási megállapodás tervezetet megismerte,
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
2. A Támogatási megállapodásban szereplő tervezési-előkészí-
tési-, hálózatépítési- és üzemeltetési kötelezettségek teljesítése
céljából megbízza a Printer-fair Kft.-t (2510 Dorog, Mátyás király
u. 11/A). 
3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést
kösse meg és a rendszer kiépítése érdekében a szükséges intéz-
kedéseket tegye 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 Napsugár Napközi Otthonos
Óvoda vezetői álláspályázatának eredménytelensége – nem volt
pályázó – miatt a vezetői feladatok ellátásával 2019. augusztus 1.
napjától 2020. július 31. napjáig Rácz Annamáriát bízza meg.
Tököl Város Képviselő-testülete Kassai Attila r. törzsőrmester
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Tököli Rendőrőrsének ál-
lományában történő körzeti megbízotti kinevezésével egyetért.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1. tudomásul veszi a 3. számú háziorvosi körzet feladat-ellátásá-
nak újjászervezéséről szóló tájékoztatást, egyetértve az eddig
megkötött helyettesítési megbízási szerződésekkel, valamint az
egészségügyi szolgáltatás folytatására vonatkozó működési en-
gedélyezési eljárás során tett intézkedésekkel.
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tököli 3. számú házior-
vosi körzetre vonatkozóan területi ellátási kötelezettséggel a szol-
gáltatási és finanszírozási szerződést megkösse.
Tököl Város Képviselő-testülete a Sahin és társa Bt-vel 2009. feb-
ruár 11. napján létre jött feladatellátási megbízási szerződés mó-
dosításához hozzájárul, oly módon, hogy a Megbízott adatait a
következők szerint módosítja:
• „Sahin és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, mint
megbízott (a továbbiakban a Megbízott, képviselője: dr. Májer
Éva gyermekorvos, székhelye: 2310. Szigetszentmiklós, Tököli
utca 15. fsz. 1., adószáma: 20757443-1-13, cégjegyzékszáma: 13
06 071494, 01 06 735591)”
• egyben felhatalmazza a Polgármestert, a megbízási szerződés
módosítására.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Szigetszentmiklós Család –
és Gyermekjóléti Központ és a Tököl Város Önkormányzata fenn-
tartásában működő óvodák között „Együttműködési megállapo-
dás az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység működésé-
ről” szóló megállapodást megismerte, annak aláírására felhatal-
mazza a polgármestert és az óvodák vezetőit, amennyiben a
Szigetszentmiklós Család- és Gyermekvédelmi Központ nyilat-
kozik arról, hogy a megállapodásban foglaltakon túl egyéb ön-
kormányzati támogatást nem igényelnek.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) a Szivárvány Óvodában megüresedő 2 óvodapedagógusi és 1
dajka álláshely betöltését, 2019. szeptember 1-től – az álláshelyen
rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi, a lét-
számstopot feloldja.

2) a Hagyományőrző Óvodában megüresedő dajka álláshely be-
töltését, 2019. szeptember 2-től – az álláshelyen rendelkezésre
álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi, a létszámstopot fel-
oldja.

3) a Bölcsődében megüresedő konyhai kisegítői álláshely betöl-
tését, 2019. augusztus 26-tól – az álláshelyen rendelkezésre álló
bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi, a létszámstopot feloldja.
Tököl Város Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-
vel a Fő utcai és Csépi úti járdák építésével kapcsolatban kötendő
Ingatlan Hasznosítási Szerződés Közfeladatként végzett Beruhá-
zás c. szerződést megismerte, tartalmával egyetért, és egyben fel-
hatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására, és a szerző-
dések mellékletét képező nyilatkozatok kibocsátására.
Tököl Város Képviselő-testülete egyetért 
1.) a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatá-
sáért Közalapítvány (mint Támogatásközvetítő a Kormány
1124/2019. Korm.határozata alapján) XXI. Század Intézete a
rendszerváltoztatás harmincadik évfordulójára meghirdetett „30
éve Szabadon” Emlékév keretében „Szabadságkoncert” elneve-
zésű könnyűzenei programok szervezésére vonatkozó pályázat
benyújtásával az alábbi feltételekkel:
- a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, 
- a támogatás intenzitás 100%-os.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
2.) a Vidékfejlesztési Program eredményeinek népszerűsítése tár-
gyú pályázaton való részvétellel, ezért felkéri a polgármestert,
vizsgálja meg a pályázat benyújtásának lehetőségét, és intézked-
jen a pályázat benyújtásáról, ha az saját forrást nem igényel.
Tököl Város Képviselő-testülete a „Közvilágítási rendszer bérlete
– Tököl 2018” c. beruházással kapcsolatban az UniCredit Bank
Hungary Zrt.-vel, és az ENERIN ESCO Energetikai Kft.-vel kö-
tendő megállapodásokat megismerte, tartalmával egyetért, és egy-
ben felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1. elfogadja a TVCS Kft. tájékoztatását az uszodában üzemelő
két darab finn szauna felújításának szükségességéről, és felhatal-
mazza a TVCS Kft. ügyvezetőjét, hogy előlegezze meg saját be-
vételei terhére a felújítás elvégzéséhez szükséges 1.900.000
Ft+ÁFA összeget. 
2. felkéri a polgármester, hogy a soron következő költségvetési
rendelet módosítása során az állami forrásokból származó többlett
bevételek (a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével
kapcsolatos pótelőirányzat) terhére biztosítsa a fedezetet a mun-
kálatok elvégzéséhez.
3. megbízza a TVCS Kft-t a munkálatok elvégzésével, egyben
felhatalmazza a polgármestert a TVCS Kft-vel kötendő szerződés
aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Szabó Péter (2316 Tököl, Ko-
dály Z. u. 39.) építtető által a 2940 hrsz.-ú Szent László utca te-
rületén létesített szennyvízcsatorna átemelő aknáinak villamos-
energia ellátásához a tulajdonosi hozzájárulását megadja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Gyertyaláng Kegyeleti Szol-
gálat Kft. beszámolóját, a temető és a ravatalozó 2018. évi üze-
meltetéséről elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete, az Önkormányzat 2017-2018.
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évi szociális tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, az Önkormányzat és a Városi
Sportkör Tököl együttműködéséról, valamint a társasági adóból
megvalósított fejlesztéseinkről szóló tájékoztatót, -mely a TAO
pályázatokból elért közel 100 mFt-os önkormányzati vagyon gya-
rapodását is mutatja - tudomásul veszi és köszönetét fejezi ki a
VSK vezetése, s mindazok felé, akik a tököli sportsikerekért, a
verseny-, szabadidő- és utánpótlássport érdekében erőfeszítéseket
tesznek.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kudar & Társa Bt. (2300 Rác-
keve, Gábor Áron u. 2.) közterület felbontási kérelmére a Tököl,
1646/5 hrsz. alatti Csokonai utcában, a Csokonai utca 1646/6
hrsz-ú ingatlant érintő gázellátást biztosító, utólagos gáz leágazó
vezeték bevezetése céljából, az út felbontásához az alábbi burko-
latbontási engedélyben foglaltak szerint hozzájárul, egyben fel-
hatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete az ELMŰ Hálózati Kft. (1044
Budapest, Megyeri u. 144.) közterület felbontási kérelmére a
Tököl, 929 hrsz. alatti Iskola utcában, az Iskola utca 935/7 hrsz-
ú ingatlant érintő villamos-energia ellátást biztosító vezeték be-
vezetése céljából, az út felbontásához az alábbi burkolatbontási
engedélyben foglaltak szerint hozzájárul, egyben felhatalmazza
a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete az ELMŰ Hálózati Kft. (1044
Budapest, Megyeri u. 144.) közterület felbontási kérelmére a
Tököl, 1228/4 hrsz. alatti Szent Erzsébet utcában, a Szent Erzsé-
bet utca 1231/2 hrsz-ú ingatlant érintő villamos-energia ellátást
biztosító vezeték bevezetése céljából, az út felbontásához az
alábbi burkolatbontási engedélyben foglaltak szerint hozzájárul,
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete az Elmű Hálózat Kft. (1132 Bu-
dapest, Váci út 72-74.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
kérelmére a 693/30 hrsz. alatti Buzánszky J. utcában, a Buzánszky
J. utca 693/23 hrsz-ú ingatlan villamos-energiát biztosító, utólagos
földkábeles csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulaj-
donosi és az alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben
felhatalmazza a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírá-
sára.

Tököl Város Képviselő-testülete az Elmű Hálózat Kft. (1132 Bu-
dapest, Váci út 72-74.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
kérelmére a 693/29 hrsz. alatti utcában, a Puskás F. utca 693/26
hrsz-ú ingatlan villamos-energiát biztosító, utólagos földkábeles
csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulajdonosi és az
alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben felhatalmazza
a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Fenster-General Kft. (2316
Tököl, Tölgyfa köz 2.) közterület felbontási kérelmére a Tököl,
1650/7 hrsz. alatti Huba utcában, a Huba utca 1650/8 hrsz-ú in-
gatlant érintő ivóvíz és szennyvízelvezetést biztosító vezeték be-
vezetése céljából, az út felbontásához az alábbi burkolatbontási
engedélyben foglaltak szerint hozzájárul, egyben felhatalmazza
a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kéthenger Kft. (2310 Sziget-
szentmiklós, Szedres u. 63.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájá-
rulás kérelmére a 1651/8 hrsz. alatti Csokonai utcában a Csokonai
utca 1651/12 hrsz-ú ingatlan ivóvíz ellátását biztosító, utólagos
csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulajdonosi és az
alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben felhatalmazza
a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete a Kéthenger Kft. (2310 Sziget-
szentmiklós, Szedres u. 63.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájá-
rulás kérelmére a 1651/8 hrsz. alatti Csokonai utcában a Csokonai
utca 1651/12 hrsz-ú ingatlan ivóvíz ellátását biztosító, utólagos
csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulajdonosi és az
alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben felhatalmazza
a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kéthenger Kft. (2310 Sziget-
szentmiklós, Szedres u. 63.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájá-
rulás kérelmére a 2135, 2260/15 hrsz. alatti József A. utcában a
József A. utca 2260/13 hrsz-ú ingatlan ivóvíz ellátását biztosító,
utólagos csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulajdo-
nosi és az alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben fel-
hatalmazza a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírá-
sára.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kéthenger Kft. (2310 Sziget-
szentmiklós, Szedres u. 63.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájá-
rulás kérelmére a 2640/134 hrsz. alatti Klein Rönnau utcában, a
Klein Rönnau utca 106/7 hrsz-ú ingatlan ivóvíz ellátását és
szennyvízelvezetését biztosító, utólagos csatlakozó vezeték ki-
építése vonatkozásában a tulajdonosi és az alábbi közútkezelői
hozzájárulást megadja, egyben felhatalmazza a polgármestert a
közútkezelői hozzájárulás aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete a Kéthenger Kft. (2310 Sziget-
szentmiklós, Szedres u. 63.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájá-
rulás kérelmére a 289 hrsz. alatti Szentmiklósi úton a Szentmik-
lósi út 177/1 hrsz-ú ingatlan ivóvíz ellátását és szennyvízelveze-
tését biztosító, utólagos csatlakozó vezeték kiépítése
vonatkozásában a tulajdonosi és az alábbi közútkezelői hozzájá-
rulást megadja, egyben felhatalmazza a polgármestert a közútke-
zelői hozzájárulás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kiss Dénesné tervező (2100
Gödöllő, Köztársaság út 64.) tulajdonosi és közútkezelői hozzá-
járulás kérelmére a 1066 hrsz. alatti Wass Albert utcában, a gáz-
ellátás bővítését biztosító gázelosztó vezeték kiépítése vonatko-
zásában a tulajdonosi és az alábbi közútkezelői hozzájárulást
megadja, egyben felhatalmazza a polgármestert a közútkezelői
hozzájárulás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kudar & Társa Bt. (2300 Rác-
keve, Gábor Áron u. 2.) közterület felbontási kérelmére a Tököl,
289 hrsz. alatti Szentmiklós úton, a Szentmiklós út 177/1 hrsz-ú
ingatlant érintő gázellátást biztosító, utólagos gáz leágazó vezeték
bevezetése céljából, az út felbontásához az alábbi burkolatbontási
engedélyben foglaltak szerint hozzájárul, egyben felhatalmazza
a polgármestert a határozat aláírására.

2019. augusztus 13-ai ülés

Tököl Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alap-
ján a Helyi Választási Bizottság tagjait az alábbiak szerint hatá-
rozza meg: Tagok: Kovácsy György, Barits Lászlóné, Bagyó
Kinga. Póttag: Czirkó Ferenc.
Tököl Város Képviselő-testülete Bosnyák Simonné javaslatát el-
fogadja arra vonatkozóan, hogy a Tököl közétkeztetés nyertes pá-
lyázójával, a P. Dussmann Kft-vel a Polgármesteri Hivatal mun-
katársai és az érintett intézmények vezetői folytassanak egyezte-
tést a szülői vélemények figyelembevételével, az étlap
összeállításával kapcsolatban.

6
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2019. augusztus 29-ei ülés
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1.) a „Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiépítésének, fel-
újításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”
című pályázat vonatkozásában hozott 131/2019. (VI.20.) számú
képviselő-testületi határozat 2. pontját az alábbiak szerint módo-
sítja:
„2. a műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb ösz-
szegű ajánlatot tevő Matpa Kft. (1212 Budapest, Szent István u.
54.; Képviseli: Madarász István ügyvezető) céget bízza meg. A
2.000.000 Ft + Áfa (bruttó 2.540.000 Ft.) vállalási ár összegét
bruttó 1.690.000 Ft erejéig a pályázat elszámolható költségei ter-
hére, bruttó 850.000 Ft erejéig a 2020. évi költségvetési keret ter-
hére biztosítja.”
3.) A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményei-
nek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének tá-
mogatása Pest megye területén” (PM_CSAPVIZGAZD_2018)
című pályázat vonatkozásában hozott 7/2019. (I.24.) számú kép-
viselő-testületi határozat 2. pontjának első bekezdését az alábbiak
szerint módosítja:
• „projekt előkészítési munkákra (engedélyezési tervek készítése,
pályázati dokumentáció összeállítása) br. 2.997.200 Ft erejéig az
OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-6 számon kötött fejlesztési célú
hitelkeret terhére.”
4.) dönt a Huba utca szilárd burkolattal el nem látott szakaszának
aszfalt burkolattal történő kiépítéséről, egyben felhatalmazza a
polgármestert, hogy a munkák elvégzésére kérjen ajánlatokat és
a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a vállalkozási szerződést kösse
meg. A munkák fedezetéül az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-6
számon kötött fejlesztési célú hitelkeretet jelöli meg.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1. a 108/2017.(VII.27.) számú határozatának 2. pontjának 4. be-
kezdését az alábbiak szerint módosítja: rendelkezésre tartási idő:
2019. december 20.
2. az 1. pontban megfogalmazottak végrehajtása érdekében felkéri
a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt-vel 2017. november 17-
én megkötött 1-2-17-8400-0326-6 számú Kölcsönszerződés cél-
hitel felvételéhez dokumentum módosításáról gondoskodjon.
Tököl Város Képviselő-testülete Czirkó Ferenc kérelmére enge-
délyezi, hogy a Tököli Rác és Sváb Zenei és Kulturális Hagyo-
mányőrző Egyesület „Tököl” településnevét az egyesület nevében
használja.
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy módo-
sítja a 115/2019. (VI.20.) számú határozatát, hogy a Szivárvány
Óvodában 6 csoport esetében járul hozzá a maximális csoportlét-
szám 20%-kal történő eltéréséhez.
Tököl Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alap-
ján a Helyi Választási Bizottság 1. számú póttagját az alábbiak
szerint határozza meg: póttag: Kunzer Ferenc.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1./ a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.
§-a alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hiva-
talhoz benyújtandó Beruházási tervet, valamint a Felújítási és pót-
lási tervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Beruházási Tervben szereplő
2020. évre tervezett feladatok elvégzéséhez szükséges költsége-
ket, valamint a Vhr. 90/D § (4) bekezdésében a tervezési időszak-

ban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből
adódó azonnali feladatok elvégzésére az előzetes költségvetés 1-
5 %-át a 2020. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe,
és a 2020. évi költségvetésbe történő beépítésükről gondoskod-
jon.

Tököl Város Képviselő-testülete
1. az egészségügyi alapellátás körén belül biztosított háziorvosi
feladatellátás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében hoz-
zájárul ahhoz, hogy Tököl Város 3. számú háziorvosi körzetet
2019. szeptember 1. napjától továbbra is Tököl Város Önkor-
mányzata működtesse.
2. a feladatellátás biztosítása érdekében 2019. szeptember 1. nap-
jától kezdődően határozatlan időre Tököl Város 3. számú házior-
vosi körzet feladatainak ellátására a Co-Medi-Catus Kft-vel (cég-
jegyzék szám:13-09-073810, képviseli: Dr. Békássy Szabolcs, a
szolgáltatást nyújtó orvos: dr. Békássy Szabolcs) helyettesítésre
szerződést köt, a határozat melléklete szerint.
3. felhatalmazza a polgármestert, a 3. számú háziorvosi körzet he-
lyettesítéssel történő ellátása, a feladatellátás személyi és tárgyi
feltételeinek biztosítása érdekében a kapcsolódó nyilatkozatok
megtételére, szerződések, szerződés módosítások és dokumentu-
mok aláírására, valamint a szükséges hatósági engedélyek beszer-
zésére.
4. a 3. számú háziorvosi körzet feladatainak helyettesítéssel tör-
ténő ellátásához szükséges forrást a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alappal 2019. július 31. napján kötött finanszírozási szerződés
alapján befolyó bevétel terhére biztosítja, egyben felkéri a pol-
gármester, hogy a 2019. évet terhelő kiadásokat és azok forrását
a 2019. évi költségvetés soron következő módosítása során ter-
veztesse meg.
1. számú melléklet Utcajegyzék
3. számú felnőtt háziorvosi körzet
Állomás utca 
Alma utca 
Álmosutca 
Aradi utca 47-végig folyamatos
Arany János utca 
Árvácska utca 
Babanovicza dűlő 
Bartók Béla utca 
Búzavirág utca 
Bükkfa köz
Ciprus utca
Csalitos utca
Csalogány köz 
Csépi út 51 - végig, 64 - végig
Csokonai utca 
Diana sétány 
Dobó Katalin utca 
Dr. Papp Károly tér 
Eötvös Lóránd út 
Erdészház 
Erkel Ferenc utca 
Fácán köz 
Fenyves köz 
Gárdonyi Géza utca 
Gesztenye  köz 
Harcsa köz 
Harkály köz 
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Hársfa utca 
Hársfa köz 
Határ út 
Holtok dűlő 
Horgász köz 
Huba utca 
Huszka Jenő utca 
Iszalag utca 
Jókai utca
Kálmán Imre utca 
Kárász  köz 
Klapka utca 
Kodály Zoltán út 
Kossuth Lajos utca 80-tól folyamatos
Kökörcsin utca 
Kölcsey Ferenc utca 
Kőrisfa köz 
Kun utca 
Lehár Ferenc utca
Mandula köz 
Mókus utca 
Móra Ferenc utca 
Nyárfa sor 
Papp kert 
Parkerdő út 
Petőfi utca 28 - végig, 41 - végig
Pipacs sor 
Ponty köz 
Réce utca 
Rubicon utca 
Sport utca 
Szadova utca 
Sziget-major
Tábor tér 
Tölgyfa köz 
Vadkacsa utca 
Vasút utca 

2. számú melléklet
III. számú háziorvosi körzet rendelési ideje
Hétfő 8 – 12 óráig
Kedd 13 – 15,30 óráig
Szerda 7 – 11 óráig
Csütörtök 15 – 17 óráig
Péntek 12 – 15 óráig
Tököl Város Képviselő-testülete
- tudomásul veszi a Nemzeti Sportközpontok tájékoztatóját a
2018. július 6-án kelt Együttműködési megállapodás alapján a
könyvszerinti érték átvezetésével kapcsolatban,
- felkéri a polgármestert, hogy a Tököl, 3. helyrajzi számon nyil-
vántartott, természetben a 2316 Tököl, Fő utca 121. szám alatt
fekvő ingatlanon épült Sportparkot az Együttműködési megálla-
podás 3.1.6 pontjában foglaltak szerint, 14 025 715 Ft könyvsze-
rinti értékkel a vagyonleltárban vezettesse át.
Tököl Város Képviselő-testülete Pest Megye Területrendezési
Terve módosításának egyeztetési dokumentációját megismerte, a
tervvel kapcsolatban kifogást nem emel.
A tököli vállalkozások beruházási lehetőségeinek pályázatok útján
történő kiterjesztése érdekében Tököl Város Képviselő-testülete je-
lezni kívánja a rendeletben foglalt regionális támogatási térkép beru-
házási támogatásra jogosult területek módosításának szükségességét.

Tököl Város Képviselő-testülete Kovácsy Károly, ifj. Golcs János
István, és Takács József (Golcs Jánosné meghatalmazott képviselő
útján) tököli lakosok Településrendezési Terv módosítására irá-
nyuló igényét - amely a tököli 045/36, 045/37 és 045/38 hrsz.
alatti szántó művelési ágú földterületek Csépi út felé eső 50 mé-
terének belterületbe csatolásra történő kijelölésére irányul - támo-
gatja.
Felkéri a főépítész útján a településtervezőket, hogy a település-
fejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és
a településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata munkaré-
szei készítése során a benyújtott javaslatokat, az eddig beérkezett
igényekkel együtt vegye figyelembe.
Végleges álláspontját az államigazgatási szervek véleményét kö-
vetően alakítja ki.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Czirkó Ferenc (2316 Tököl,
József A. 51.) a Kirchner Pub tulajdonosa kérelmére 2019. szep-
tember 7. 18 óra - 2019. szeptember 8. 02 óra között tartandó köz-
területi rendezvényre a József Attila utca 51. szám előtti közterü-
letből 75 m2 (15x5 m) terület bérbe ad.
Tököl Város Képviselő-testülete a Borsos Antalné tervező (2316
Tököl, Kisfaludy ú. 3/a.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
kérelmére a 1644/9 hrsz. alatti Gárdony Géza utcában, a gázellá-
tás bővítését biztosító gázelosztó vezeték kiépítése vonatkozásá-
ban a tulajdonosi és az alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja,
egyben felhatalmazza a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás
aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Szinaron Kft. (1148 Budapest,
Lengyel u. 15.) közterület felbontási kérelmére a Tököl, 836/21
hrsz. alatti Bodza utcában, a Bodza utca 836/31 hrsz-ú ingatlan
előtti területet érintő villamos-energia ellátást biztosító vezeték
bevezetése céljából, az út felbontásához az alábbi burkolatbontási
engedélyben foglaltak szerint hozzájárul, egyben felhatalmazza
a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete az ELMŰ Hálózati Kft. (1044
Budapest, Megyeri u. 144.) közterület felbontási kérelmére a
Tököl, 693/30 hrsz. alatti Buzánszky Jenő utcában, a Buzánszky
Jenő utca 693/10 hrsz-ú ingatlant érintő villamos-energia ellátást
biztosító vezeték bevezetése céljából, az út felbontásához az
alábbi burkolatbontási engedélyben foglaltak szerint hozzájárul,
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Szinaron Kft. (1148 Budapest,
Lengyel u. 15.) közterület felbontási kérelmére a Tököl, 421/16
hrsz. alatti Diófa sorban, a Diófa utca 421/17 hrsz-ú ingatlan előtti
területet érintő villamos-energia ellátást biztosító vezeték beve-
zetése céljából, az út felbontásához az alábbi burkolatbontási en-
gedélyben foglaltak szerint hozzájárul, egyben felhatalmazza a
polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Fenster-General Kft. (2316
Tököl, Tölgyfa köz 2.) közterület felbontási kérelmére a Tököl,
1228/4 hrsz. alatti Szent Erzsébet utcában, a Szent Erzsébet utca
1231/2 hrsz-ú ingatlant érintő ivóvíz- és szennyvízelvezetést biz-
tosító vezeték bevezetése céljából, az út felbontásához az alábbi
burkolatbontási engedélyben foglaltak szerint hozzájárul, egyben
felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kábel Team Kft. (1148 Buda-
pest, Lengyel u. 15.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás ké-
relmére a 2260/8 hrsz. alatti Gyöngyvirág utcában a 2264/12 hrsz-
ú ingatlant érintő villamos-energiát biztosító, utólagos földkábeles
csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulajdonosi és az
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alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben felhatalmazza
a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Petroterv Bt. (2310 Sziget-
szentmiklós, Nap u. 21.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
kérelmére a 2940 hrsz. alatti Szent László utcában, a Szent László
utca 2945 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz ellátást biztosító, utólagos csat-
lakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulajdonosi és az
alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben felhatalmazza
a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Schmiedt János tervező (1125
Budapest, Galgóczy u. 37/a.) tulajdonosi és közútkezelői hozzá-
járulás kérelmére az 1002 hrsz. alatti Betlehem közben a gázellá-
tás bővítését biztosító gázelosztó vezeték kiépítése vonatkozásá-
ban a tulajdonosi és az alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja,
egyben felhatalmazza a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás
aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Fenster-General Kft. (2316
Tököl, Tölgyfa köz 2.) közterület felbontási kérelmére a Tököl,
2957 hrsz. alatti Szent Margit utcában, a Szent Margit utca 2960/1
hrsz-ú ingatlant érintő ivóvíz- és szennyvízelvezetést biztosító ve-

zeték bevezetése céljából, az út felbontásához az alábbi burkolat-
bontási engedélyben foglaltak szerint hozzájárul, egyben felha-
talmazza a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kábel Team Kft. (1148 Buda-
pest, Lengyel u. 15.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás ké-
relmére az 1650/10, 1651/8 hrsz. alatti Csokonai utcában az
1651/10 hrsz-ú ingatlant érintő villamos-energiát biztosító, utó-
lagos földkábeles csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a
tulajdonosi és az alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egy-
ben felhatalmazza a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás
aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete a Kábel Team Kft. (1148 Buda-
pest, Lengyel u. 15.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás ké-
relmére az 1650/10 hrsz. alatti Csokonai utcában az 1650/11 hrsz-
ú ingatlant érintő villamos-energiát biztosító, utólagos földkábeles
csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulajdonosi és az
alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben felhatalmazza
a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.

Rendeletek
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2019.(VI.21.) számú rendelete a gyermekétkeztetési és
egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 4/2018.(II.16.)
számú rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptör-
vény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 29.§-ában foglalt felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapítá-
sáról szóló 4/2018.(II.16.) számú rendelet (továbbiakban: R.)
melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2.§ E rendelet 2019. június 21. napján lép hatályba és az azt
követő napon hatályát veszti.
Tököl, 2019. június 20.

Hoffman Pál polgármester Gaál Ágnes jegyző

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rende-
letét 
2019. június 20. napján tartott ülésén alkotta, 2019. június 21.
napján kihirdetésre került. 
Gaál Ágnes jegyző
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Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019.(VII.31.) számú rendelete az egészségügyi alapellátás
körzeteiről szóló 18/2018.(XII.21.) számú rendelet módosítá-
sáról

Tököl Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 13. § (1) be-
kezdésének 4. pontjában, és egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében a következőket rendeli el.
1.§ A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátási körzetek
körzeteiről szóló 18/2018.(XII.21.) számú rendelet (továbbiak-
ban: R) 1.§ a) pontját az alábbiakra módosítja:

„a) A felnőtt háziorvosi körzetek száma öt. A körzetha-
tárokat, a körzetekhez tartozó utcajegyzékeket e rendelet
1. számú melléklete tartalmazza.”

2.§ A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
3.§ Ez a rendelet 2019. szeptember 1. napján lép hatályba.
Tököl, 2019. július 30.
Hoffman Pál polgármester Gaál Ágnes jegyző
ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rende-
letét 
2019. július 30. napján tartott ülésén alkotta, 2019. július 31. nap-
ján kihirdetésre került. 
Gaál Ágnes jegyző

1. körzet: Dr. Medveczky Sándor 
utcanév

Akácos út 

Árnyas utca 

Bem utca 

Bodza utca 

Damjanich utca 

Deák Ferenc utca 

Diófa sor 

Dózsa György köz 

Dózsa György utca 

Fürtös utca utca 

Hársfa utca 

Hunyadi János utca 

Jegenye sor 

József Attila utca 1-33-ig, 2-24-ig

Kapisztrán János utca 

Kárász köz 

Kiss utca 

Kökörcsin utca 

Kőrisfa köz 

Ledina út 

Ledina dűlő 

Madách Imre utca 

Május 1. utca 

Mester utca 

Mező utca 

Orgona utca 

Rákóczi Ferenc utca 

Rózsa utca 

Rubicon utca 

Széchenyi István út 

Szent Gellért utca 

Szent Imre utca 

Szent István utca 

Szent László utca 

Szent Margit utca 

Tűzoltó utca 

Zabástya út 

Viola utca 

Vörösmarty M. utca 

2. körzet: Dr. Balla Mária
utcanév

Ady Endre utca 

Alkotmány utca 

Arany János utca 

Árpád köz 

Attila köz 

Betlehem köz 

Csépi út 1-49-ig, 2-62-ig

Fő utca 104-végig, 117-végig

Határ út 

Hősök tere 

Ibolya utca 

József Attila utca 35-végig, 26-végig

Kálvin tér 

Kertész utca 

Kolozsvári utca 

Kun utca 

Nefelejcs utca 

Piac tér  

Ráckevei út 

Sport utca 

14/2019.(VII.31.) számú rendelet melléklete
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3. körzet: Önkormányzat
utcanév

Alma utca 

Álmos utca 

Bartók Béla utca 

Csépi út 51-végig, 64-végig

Csokonai utca 

Dobó Katalin utca 

Dr. Papp Károly tér 

Eötvös Lóránd út 

Erkel Ferenc utca 

Gárdonyi Géza utca 

Huba utca 

Huszka Jenő utca 

Iskola köz 

Iskola utca 

Jókai utca 

Kálmán Imre utca 

Klapka utca 

Kodály Zoltán út 

Kölcsey Ferenc utca 

Lehár Ferenc utca 

Móra Ferenc utca 

Nyárfa sor 

Papp kert 

Petőfi köz 

Petőfi utca 1-39-ig, 2-26-ig

Petőfi utca 28-végig, 41-végig

Szadova utca 

Szent Erzsébet utca 

Vasút utca 

Wass Albert utca 

4. körzet: Dr. Halász Ilona
utcanév

utcanév

Duna utca 

Hermina út 

Karinthy Frigyes utca 

Kisfaludy Sándor utca 

Klein Rönnau utca 

Maléter Pál utca 

Máltai utca 

Mansfeld Péter utca 

Mátyás király utca 

Nagy Imre utca 

Pesti út 1., 1/A., 1/B.

Pongrátz Gergely utca 

Prika telep 

Szilágyi utca 

5. körzet: Új körzet
utcanév

utcanév

Állomás utca 

Aradi utca 1-46-ig folyamatos

Aradi utca 47-végig folyamatos

Árvácska utca 

Babanovicza dűlő 

Barackos utca 

Búzavirág utca 

Buzánszky Jenő utca 

Bükkfa köz 

Ciprus utca 

Csalitos utca 

Csalogány köz 

Cseresznyés utca 

Cseresznyés köz 

Diana sétány 

Eperfa utca 

Erdészház 

Fácán köz 

Fenyves köz 

Fő utca 2-102-ig, 1-115-ig

Gesztenye köz 

Grosics Gyula köz 

Harcsa köz 

Harkály köz 

Hársfa köz 

Holtok dűlő 

Horgász köz 

Iszalag utca 

Kossuth Lajos utca 1-79-ig folyamatos

Kossuth Lajos utca 80-tól folyamatos

Leányka utca 

Mandula köz 

Mókus utca 

Parkerdő út 

Parlag dűlő 

Pesti út 2-től folyamatos

Pipacs sor 

Ponty köz 

Pozsonyi köz 

Pozsonyi utca 

Puskás Ferenc utca 

Rakéta utca 

Réce utca 

Szentmiklósi köz 

Szentmiklósi út 

Sziget-major 

Szőlő utca 

Tábor tér 

Táncsics Mihály utca 

Toldi köz 

Tölgyfa köz 

Vadkacsa utca 

Vásár tér 

Vásár-tér dűlő 

Zabástya dűlő 

Zrínyi utca 
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Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2019.(VIII.30.) számú rendelete az anyakönyvi események
esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az
anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díj mértékéről
szóló 8/2017.(VII.28.) rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben,
valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19.
§-ában meghatározott feladatkörében, valamint a 96. § b.) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján az anyakönyvi események ese-
tén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az anyakönyv-
vezetőt, köztisztviselőt megillető díj mértékéről szóló
8/2017.(VII.28.) rendelet az a következők szerint módosítja:
1.§ Hatályát veszíti a Tököl Város Képviselő-testületének az
anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díj mértékéről
szóló 8/2017.(VII.28.) rendelete (továbbiakban: R) 3.§-ának
c) és e) pontja.
2.§ Az R. 4.§-ának helyébe a következő a rendelkezés lép:

„4. § A hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben tör-
ténő házasság kötésen kívül a amennyiben a házasulók
valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget munka-
időn és hivatali helyiségen kívül is díjmentes.

3.§ Az R. 5.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
„(7) A Tököli Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben
fogvatartottak számára az intézmény területén engedé-
lyezett házasságkötés, amennyiben egyik fél Tököl köz-
igazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik: 0,-
Ft. Amennyiben egyik fél sem rendelkezik Tököli lakó-
hellyel a többletszolgáltatás díja házasságkötésenként
bruttó 30.000,- Ft. A megfizetett díjnak az esküvő idő-
pontját megelőzően legalább 8 munkanappal meg kell
érkeznie a Tököli Polgármesteri Hivatal számlájára.

A meghiúsult házasságkötés miatti díj visszafizetésre az
5. § (4) bekezdését kell alkalmazni.”

4.§ Az R. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.§ Az anyakönyvvezetőt az 5.§ (7) bekezdése szerint
szabályozott házasságkötés esetén eseményenként bruttó
20.000.-Ft díjazás illeti meg.”

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

Hoffman Pál polgármester Gaál Ágnes jegyző

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2019.(VIII.30.) számú rendelete az egészségügyi alapellátás
körzeteiről szóló 18/2018.(XII.21.) számú rendelet módosítá-
sáról szóló 14/2019.(VII.31.) számú rendelet módosításáról
Tököl Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 13. § (1) be-
kezdésének 4. pontjában, és egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében a következőket rendeli el.
1.§ A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátási körzetek
körzeteiről szóló 18/2018.(XII.21.) számú rendelet módosításáról
szóló 14/2019.(VII.31.) számú rendeletének (továbbiakban: R)
3.§-át az alábbiak szerint módosítja:

„3.§ Ez a rendelet 2019. október 1. napján lép hatályba
és az azt követő napon hatályát veszti.”

2.§ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.
Tököl, 2019. augusztus 29.

Hoffman Pál polgármester Gaál Ágnes jegyző

Kiadja: Tököli Polgármesteri Hivatal  •  Szerkesztő: West-Graph Kft.  •  Szerkesztőség: West-Graph Kft.

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Tököl Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 
2020. évre kiírja a 

BurSa HungarIca FelSőoktatáSI ÖnkorMányzatI 
ÖSztÖnDíjpályázatot

az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgató jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási

szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

A pályázatkiírás megtekinthető a www.tokol.hu honlapon, 
illetve tököl Város Önkormányzat Hirdetőtábláján.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 5.

További információ a 24/520-907 telefonszámon, Takács Nikolett igazgatási ügyintézőtől kérhető. 
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