
Tököli Tükör melléklete – 2020. 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 oldalon, valamint a könyvtárban megtekinthetők.

2020. szeptember 30-ai képviselő-testületi ülés 
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete 

Tököl I. számú vegyes fogorvosi körzet felnőtt és gyermek lakos-
ságának fogszakorvosi ellátása érdekében Kunzerné Dr. Balázs
Ilona praxisjog elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul
véve kinyilvánítja, hogy a praxisjogot megvásárolni kívánó Dr.
Részegh-Staufer Norbert Tibor fogorvossal - a praxisjog megszer-
zése esetén és praxisengedély birtokában - feladat-ellátási szer-
ződést kíván kötni, ennek érdekében az önkormányzat – az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ véleményének kikérését követően
- előszerződést kíván kötni Dr. Részegh-Staufer Norbert Tibor
fogorvossal. Felhatalmazza a polgármestert az e határozat 1. és
2. számú mellékletei szerinti előszerződés, majd a feladat-ellátási
szerződés aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete 

1./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Kerékpárutak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésé-
nek támogatása Pest megye területén” című, PM_KEREKPA-
RUT_2018/12 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan az Ön-
kormányzat részére 24.138.321 Ft összegű többlet támogatást igé-
nyeljen a Magyar Államkincstártól.

2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 18.152.790.- Ft pályá-
zaton kívüli megvalósítására vonatkozó nyilatkozatot aláírja.

Tököl Város Képviselő-testülete a „Kerékpárutak szilárd burko-
lattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének tá-
mogatása Pest megye területén” című pályázat vonatkozásában
hozott 

a.) 132/2018. (VIII. 23.) számú képviselő-testületi határozat 4. és
5. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„4) A projekt pályázati dokumentációjának kidolgozásá-
val, összeállításával a legalacsonyabb összegű ajánlatot
tevő Kánai Gergely (2364 Ócsa, Malom köz 2.) egyéni
vállalkozót bízza meg. A vállalási ár összegét 400.000
Ft + Áfa erejéig az önkormányzat által biztosított pályá-
zaton kívüli önerő terhére számolja el, valamint sikeres
pályázat esetén az elnyert támogatás 2,5 %-ának megfe-
lelő sikerdíjat max. bruttó 5.000.000.- Ft-ot, a 2019.évi
költségvetés terhére biztosítja.

5) A projekthez szükséges engedélyezési tervek elkészí-
tésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Solidus
Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 38/B.; képviseli:
Kotroczó Imre ügyvezető) céget bízza meg. A vállalási
ár összegét 1 520 000 Ft + Áfa erejéig az önkormányzat
által biztosított pályázaton kívüli önerő terhére szá-
molja el.”

b.) a 188/2019. (VIII. 29.) számú képviselő-testületi határozattal
módosított 131/2019. (VI. 20.) számú képviselő-testületi
határozat 1., 2., valamint 3. pontját, az alábbiak szerint
módosítja:

„1) közbeszerzési és közbeszerzés jogi tanácsadási fel-
adatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot
tevő Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Va-
dász u. 32. I. em. 3.; Képviseli: Dr. Nedwed Mária
ügyvéd) bízza meg. A 400.000 Ft + Áfa (bruttó 508.000
Ft) vállalási ár összegét az önkormányzat által biztosított
pályázaton kívüli önerő terhére számolja el. 

2) műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legalacso-
nyabb összegű ajánlatot tevő Matpa Kft. (1212 Buda-
pest, 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
2.540.000 Ft erejéig az önkormányzat által biztosított
pályázaton kívüli önerő terhére számolja el. 

3) projektmenedzsment feladatok ellátásával a legala-
csonyabb 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 az önkormányzat által
biztosított pályázaton kívüli önerő terhére számolja el.”

Tököl Város Képviselő-testülete, 

a) a 2015. július 8. napján a ZUBOR Szolgáltató Bt-vel 5 éves
időtartamra megkötött és 2020. augusztus 27-én 1 hónappal
meghosszabbított szerződését, további 5 évre meghosszabbítja,
azzal, hogy 2020. szeptember 1. napjától a Szigetszentmiklósi
Tankerület úszás oktatást felfüggesztő döntésének időtartama
alatt a bérlő a délután 15 és 18 óra közötti időszakban folytatott
tevékenysége után teljesítheti a szerződés szerinti díj arányos
részét.



b) úgy dönt, hogy az a) pont szerint meghosszabbított szerződés
egyéb rendelkezései változatlanok.

c) felhatalmazza a polgármestert a szerződés meghosszabbításá-
nak aláírására. 

Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtá-
sáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót
elfogadja.

Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Önkormányzat 2020. évi
költségvetése első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót az elő-
terjesztés 1-17. számú mellékletei szerint 954.534eFt bevételi és
627.490eFt kiadási teljesítéssel elfogadja.

Tököl Város Képviselő-testülete 

1. felkéri a polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához tör-
ténő csatlakozás érdekében a „Nyilatkozat a csatlakozásról, va-
lamint az elektronikus adatbázis használatáról” szóló csatlako-
zási nyilatkozatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ré-
szére 2020. október 1. napjáig küldje meg az alábbi
tartalommal:

„a) Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően ki-
fejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi pályázati fordulójához.

b) Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára,
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati forduló-
jának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kö-
telezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, el-
bírálása és a települési önkormányzat által nyújtott
támogatás összegének továbbítása során maradéktala-
nul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.

c) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer 2021. évi fordulója keretében a beérkezett
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen
elérhető EPER - Bursa rendszerben rögzíti.

d) Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER -
Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól
bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontos-
nak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak el-
lentétben a pályázati kiírás feltételeivel.”

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az „A” és „B” tí-
pusú pályázatok határidőben – 2020. október 5. napjáig - és az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelő ki-
írásáról a határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalom-
mal.

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 a határozat melléklete sze-
rint jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi CCIX.
törvény 11. § (2) pontja alapján nyújtsa be a Hivatalhoz.

2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Beruházási Tervben szereplő
2021. 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 2021. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe,
s a 2021. évi költségvetésbe történő beépítésükről gondoskodjon.

3./ a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.
§-a alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hiva-
talhoz benyújtandó Felújítási Pótlási Tervet a határozat melléklete
szerint jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi
CCIX. törvény 11. § (2) pontja alapján intézkedjen a víziközmű
szolgáltató felé a Hivatalhoz történő benyújtás okán.

Tököl Város Képviselő-testülete 2020. október 19. napjával hoz-
zájárul Halász László Művelődési Központ és Könyvtár igazgató
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez,
melynek keretében az igényben nem vett felmentése esetére járó
4 havi illetményének megfelelő összeg kifizetését engedélyezi.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megté-
telére.

Tököl Város Képviselő-testülete

1) A polgármester javaslatára, 

Pest Megyéért Emlékérem Díjra az alábbi személyt terjeszti
fel: Gnyálin István

Év Polgárőre Díjra az alábbi személyt terjeszti fel: Szabó Ká-
roly

Nemzetiségekért Díjra az alábbi személyt terjeszti fel: Cse-
perkáló István

Testnevelési és Sport Díjra az alábbi személyt terjeszti fel:
Waldmann Erika

2) felkéri a javaslatot tevőt, hogy javaslata indoklását, a szakmai
tevékenység tömör leírását a Polgármesteri Hivatal titkárságán
írásban nyújtsa be.

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Weöres Sándor Általá-
nos Iskola Kisfaludy Sándor utcai épületében lévő melegítő (tá-
laló) konyha átalakítási, felújítási munkáinak elvégzésével a le-
galacsonyabb összegű ajánlatot tevő KISÉP-GENERÁL Kft.
(2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor utca 37. A. ép.; Képviseli:
Kiss Rudolf ügyvezető) bízza meg. A 3.822.700 Ft + Áfa (bruttó
4.854.829 Ft) vállalási ár összegét a 2020. évi költségvetés terhére
biztosítja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes Aján-
lattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tököli
Art Fitness Szakosztály legfeljebb heti 6 óra, a Szigetszentmik-
lós-Tököl SE legfeljebb heti 6 óra, a Tököli Birkózó Egyesület
legfeljebb heti 8 óra és a Sziget DSE legfeljebb heti 4 óra erejéig
a járványügyi készenlét ideje alatt használják a Művelődési Köz-
pont és Könyvtár, vagy a Városi Sportcsarnok helyiségeit, az in-
tézményvezetővel egyeztett szabadidőpontban, egyben felhatal-
mazza azok vezetőit a térítésmentes használatra vonatkozó bérleti
szerződések megkötésére.
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Tököl Város Képviselő-testülete, a Hagyományőrző Óvodában
megüresedett 1 fő konyhai kisegítő álláshely betöltését – az ál-
láshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedé-
lyezi, a létszámstopot feloldja.Tököl Város Képviselő-testülete Viktor István Településrende-
zési Terv módosítására irányuló kérelmét - amely a tököli 0113/16
és 0113/12 hrsz. alatti Má-1 jelű vízvédelmi szempontból részle-
gesen korlátozott használatú mezőgazdasági területek ipari gaz-
dasági területté történő átminősítésére vonatkozik – nem támo-
gatja.

Tököl Város Képviselő-testülete a szervezeti és működési sza-
bályzatról szóló 14/2014. (X.28.) számú önkormányzati rendelet
18. § (5) bekezdése alapján Farkas Zsuzsanna „Tököl első ismert
írásos megemlítésének 750. évfordulójának megünneplése” kap-
csán benyújtott kezdeményezését nem fogadja be, mivel a városi
jubileumi ünnepségek (Tököl első okleveles említésének 750. év-
fordulója, Tököl várossá válásának 20. évfordulója, a szovjet csa-
patok távozásának 30. évfordulója és a Városi Községi Sportkör
megalakulásának 100. évfordulója) méltó megemlékezéseire ho-
zott 220/2019. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat alapján ké-
szülő program elfogadása során lehetőség lesz képviselői javas-
latok megtételére.

2020. október 22-ei képviselő-testületi ülés 
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete 

1) 2021. január 1. napjától felhatalmazza a TVCS Kft-t, hogy Az
uszoda létesítmény szolgáltatásainak igénybevételére árusított be-
lépőjegyeket saját nevében értékesítse, a létesítmény bérbeadásá-
ból származó egyéb bérleti díjakat a Tulajdonos (Önkormányzat)
által kötött szerződések alapján a Tulajdonos (Önkormányzat)
szedi be. 

2) felhatalmazza a Polgármestert az 1) pont szerint szükséges
szerződések aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Tököl Város
Önkormányzata a közszolgáltatótól kért árajánlat alapján a Hul-
ladék Radar és az önkormányzati nyilvántartások által meghatá-
rozott Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon illegálisan elhelye-
zett hulladékok elszállítására vonatkozóan maximum 7.000.000,-
Ft értékben pályázatot nyújtson be a Belügyminisztérium, mint
Támogató az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében
kiírt „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megva-
lósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX.21.) Kormány határo-
zat 6. pontjában foglaltak alapján.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Csépi úti temetőben lévő ra-
vatalozó épület részbeni tetőjavítására és WC helyiségek felújí-
tására bruttó 2.500.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret
terhére.

103/2020. (X.22.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, 
1. a „Szép város, rendezett környezet” 2020 címmel meghirdetett
versenyben résztvevő legszebb környezetet kialakítókat 550.000-
Ft összértékben díjazza, és emléklapot adományoz a részükre. A
díjazottak neve és fotója megjelenik a Tököli Tükörben is. 

Az 550.000- Ft összértékű díjazás és az azt terhelő 97.350 Ft ösz-
szegű kifizetői adó fedezetét a 2020. évi költségvetés általános
tartalékkeret terhére biztosítja. 

2. a „Szép város rendezett környezet” 2020 verseny eredményét
az alábbiak szerint fogadja el: 

Különdíj (50.000.- Ft értékben növény vásárlási utalvány): 

Farkas Áron Gyuláné (T., Szadova u. 21) – Lakossági
kategória előkertek, kertek növénykiültetése

I. Helyezés (40.000. Ft értékben növény vásárlási utalvány):

Korponai Sándorné (T., Alkotmány u. 26.) - Lakossági
kategória előkertek, kertek növénykiültetése

II. Helyezés (30.000.- Ft értékben növény vásárlási utalvány)

Gergényi Jánosné (T., Csépi út 213.) - Lakossági kate-
gória előkertek, kertek növénykiültetése

Malaczkó Pálné (T., Kossuth L. u. 37.) - Lakossági ka-
tegória előkertek, kertek növénykiültetése

Marics Simonné (T., Kossuth L. u. 100.) - Lakossági ka-
tegória előkertek, kertek növénykiültetése

Horvát Óvoda (T., Csépi út 6.) - Intézményi kategória
utcai homlokzat, ablak virágosítása, esztétikai megjele-
nítése

Napsugár Óvoda (T., Csépi út 6.) - Intézményi kategória
utcai homlokzat, ablak virágosítása, esztétikai megjele-
nítése

Szivárvány Óvoda (T., Csépi u. 57.) - Intézményi kate-
gória utcai homlokzat, ablak virágosítása, esztétikai
megjelenítése

III. Helyezés (20.000.- Ft értékben növény vásárlási utalvány)

Bárdos Kálmánné (T., Duna u. 12/B.Fszt.3.) – Társas-
házak előkertjei, környezete növénykiültetése

Bicsák Zsuzsanna (T., Kossuth L. u. 55.) - Lakossági
kategória előkertek, kertek növénykiültetése

Csipak Vincéné (T., Damjanich u. 10.) - Lakossági ka-
tegória előkertek, kertek növénykiültetése

Fajta Györgyné (T., Eötvös u. 12) - Lakossági kategória
előkertek, kertek növénykiültetése

Fajta György (T., Eötvös u. 10.) - Lakossági kategória
előkertek, kertek növénykiültetése

Gólya Ilonka (T., Gárdonyi u. 15.) - Lakossági kategória
előkertek, kertek növénykiültetése

Gajárszky Istvánné (T., Dobó K. u. 56.) - Lakossági ka-
tegória előkertek, kertek növénykiültetése

Tündérkert-Bodókövi-Unti Beáta (T., Csépi út 87.) –
Kereskedelmi, szolgáltató létesítmények kategória

IV. Helyezés (10.000.- Ft értékben növény vásárlási utalvány)

Bakondi Katalin (T., Szadova u. 47.) - Lakossági kate-
gória előkertek, kertek növénykiültetése

Burlovics Mártonné (T., Csépi út 45.) - Lakossági kate-
gória előkertek, kertek növénykiültetése



Csillag Angéla (T., Ráckevei u. 4/m. I. em. 7.) – Lakos-
sági kategória épületablak, erkély virágosítása

Galbács István (T., Akácos u. 12/A.) - Lakossági kate-
gória előkertek, kertek növénykiültetése

Sipos Tiborné (T., Pesti út 27/2.) - Lakossági kategória
előkertek, kertek növénykiültetése

Karagich Marcella (T., Duna u. 6/A. Fszt. 2.) - Társas-
házak előkertjei, környezete növénykiültetése

Kézi Józsefné (T., Kossuth L. u. 14.) - Lakossági kate-
gória előkertek, kertek növénykiültetése

Krizsánovics Andrásné (T., Mester u. 51.) - Lakossági
kategória előkertek, kertek növénykiültetése

Magda Lászlóné (T., Papp Károly tér 3.) - Lakossági ka-
tegória előkertek, kertek növénykiültetése

Mester Imréné (T., Ráckevei út 47.) - Lakossági kate-
gória előkertek, kertek növénykiültetése

Rukkel Ferencné (T., Kölcsey u. 3.) - Lakossági kate-
gória előkertek, kertek növénykiültetése

Sárácz Józsefné (T., Csokonai u. 29.) - Lakossági kate-
gória előkertek, kertek növénykiültetése

3.) a Pizza Verandát (T., Fő u. 66.) Dicsérő Oklevélben részesíti.

Tököl Város Képviselő-testülete NEM támogatja Farkas Zsu-
zsanna képviselő javaslatát a Tököl írásos említésének 750. év-
fordulójára, a várossá válás 20. és a szovjetek kivonulásának 30.
jubileumát alkalmából tervezett programról szóló tájékoztató ki-
egészítésére vonatkozóan.

Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtá-
sáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót
elfogadja.Tököl Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét ké-pező, Tököl Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatátelfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete nem támogatja Vukov Máté ja-
vaslatát arra vonatkozóan, hogy az időskorú nyugdíjasok a 2020.
év végi támogatásukat lehetőleg a helyi érdekeltségű vállalkozá-
sokban, üzletekben történő vásárlásra használják fel.

Tököl Város Képviselő-testülete 

1) az időskorú nyugdíjasok 2020. évi támogatásához szükséges
9.125eFt-ot 7.200eFt erejéig a 2020. évi költségvetésben az „El-
látottak pénzbeli juttatásai” előirányzat terhére, 1.000eFt erejéig
a köztemetésre megelőlegezett összegek megtérüléséből szár-
mazó többletbevételek terhére, a fennmaradó összeget a 2021. évi
költségvetés terhére biztosítja.

2) felkéri a polgármestert, hogy a tököli állandó lakcímmel ren-
delkező, öregségi nyugdíjjogosult korú polgárok (1956.július 2.
napjáig született nők és férfiak) részére az egyszeri 5.000,- Ft tá-
mogatás kifizetéséről – a járványügyi szabályok fokozott szem
előtt tartásával – gondoskodjon.

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Város Önkormányzatá-
nak Művelődési Központja és Könyvtára magasabb vezetői (igaz-
gatói) feladatainak ellátásával öt évre, 2020. október 23. napjától
2025. október 22. napjáig Halász Lászlót bízza meg. Munkabérét
343.550.- Ft alapbér + 45.000.- Ft vezetői pótlékban állapítja meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, az óvodák beszámolóját a
2020/2021. nevelési év beindításáról tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Szi-
várvány és Napsugár Napközi Otthonos Óvoda vezetője a nyilat-
kozatot aláírja a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (képviseli dr.
Vági Márton főtitkár, 1112 Budapest, Kánai út 2/D., adószám:01-
07-0000025) a 2020/2021. nevelési évre (2020. november 1. -
2021.október 31. közötti időszakra) annak érdekében, hogy a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség elősegítse a gyermekek egészséges
életmódra nevelését, a mindennapos testedzési programot, vala-
mint népszerűsítse a labdarúgást, szélesítse a sportág alapjait.

Tököl Város Képviselő-testülete, 

1) felkéri a polgármestert, hogy az óvodák októberi statisztikája
szerinti ellátotti létszámok figyelembevételével készítsen előter-
jesztést az óvodai feladatellátás racionalizálása érdekében.

2) a jelenleg betöltetlen álláshelyek (beleértve a hirdetés alatt lé-
vőket is) betöltését felfüggeszti.

Rendeletek

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2020.(X.22.) számú rendelete a helyi állattartás sza-
bályairól szóló a 8/2010. (II.30.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről, valamint a közösségi együt-
télés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásá-
nak jogkövetkezményeiről szóló 11/2014. (VII.1.) számú
rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról.Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alap-törvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt fel-adatkörében eljárva továbbá Magyarország helyi önkormány-zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§-ának (4) be-kezdése d) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. éviCXXX. törvény 10.§-ának (2) bekezdése felhatalmazása alap-ján a következőket rendeli el.
1.§ Tököl Város Önkormányzatának a helyi állattartás szabá-lyairól szóló 8/2010. (II.30.) önkormányzati rendelete hatá-lyát veszti.
2.§ Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályai-ról, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirőlszóló 11/2014. (VII.01.) számú rendelet 4.§-a, 7.§-ának (3) be-kezdése, valamint a 11. §.
3.§ Jelen rendelet 2020. október 26-án lép hatályba.Tököl, 2020. október 22.
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