
Tököli Tükör melléklet 2021. III. 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.

2021. augusztus 5-ei képviselő-testületi 
döntések

Tököl Város Képviselő-testülete, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7)
bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2021/2022-es nevelési évben a fenntartásában működő
óvodák csoportjai esetében a maximális csoportlétszám
20%-kal történő eltéréséhez utólagos beszámolási
kötelezettséggel átruházott hatáskörben hozzájáruljon. 
Tököl Város Képviselő-testülete 

1. hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Sportkör
Tököl Egyesület egyedi támogatási kérelmet
nyújtson be az Innovációs és Technológiai Min-
isztériumhoz, valamint a IFKA Iparfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasához a
Tököl, 019/3. és 0107/1. hrsz-ú ingatlanon talál-
ható illegális hulladéklerakó felszámolására.
2. folyamatban lévő Településrendezési Terv
felülvizsgálata során a Tököl, 019/3. és 0107/1.
hrsz-ú terület egy részének ipari-gazdasági más
részének közösségi, sport területként történő ki-
jelölését határozza el.

Tököl Város Képviselő-testülete a Horvát Óvodában
megüresedő egy fő konyhai kisegítő álláshely betöltését
2021.09.01.napjával – az álláshelyen rendelkezésre álló
bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi.
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről
szóló beszámolót elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00974-3/2021.
számú törvényességi felhívását megismerte és az abban
foglaltak alapján a 67/2010. (III.1) számú határozatának
hatályát 2022. június 30. napjáig a Környezetvédelmi
program felülvizsgálatáig meghosszabbítja.

2) felkéri a polgármestert a Pest Megyei Kormányhivatal
tájékoztatására és a felülvizsgált program Képviselő-
testület elé terjesztésére.
Tököl Város Képviselő-testülete 

1) Tomahaw Security Innovations Kft mint az
Alter-Dent kft. jogutódja nyilatkozatát mely a
fogorvosi megbízási szerződés felbontásához és
a Sono-Dental Bt-vel történő megkötéséhez tu-
domásul veszi.
2) a SONO-DENTAL Egészségügyi Oktató és
Szolgáltató Bt-vel (képviseli: Dr. Turopoli Éva)
a határozat mellékletét képező fogorvosi alapel-
látásra vonatkozó feladatellátási szerződést köti,
egyben felhatalmazza a polgármestert annak alá-
írására.

Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a TVCS Kft.
2021.05.31-i tevékenységet lezáró egyszerűsített beszá-
molóját és kiegészítő mellékletét, amelyben az eszközök
és források egyező végösszege 27.840eFt, az adózott
eredménye 1.754eFt (nyereség). Jóváhagyja az adózott
eredmény eredménytartalékba helyezését.

Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a TVCS Kft.
„v.a.” 2021.06.01-i egyszerűsített beszámoló végelszá-
molási nyitó mérlegét, amelyben az eszközök és források
egyező végösszege 27.840eFt.

Tököl Város Képviselő-testülete,
1.) a tököli 2044 hrsz. alatti, természetben Tököl
Sport u. 1. szám alatti, Sporttelep megjelölésű in-
gatlan vonatkozásában a Városi Sportkör Tököl
Egyesülettel kötött haszonkölcsön szerződés idő-
tartamát 2026.03.31-ig meghosszabbítja.
2.) felhatalmazza a polgármestert a szerződés alá-
írására.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Uj-
jerő Hegymászó és Sport Egyesület számára Kerry Ella
Ifjúsági sportoló támogatására a sporttal kapcsolatos uta-



zási költségeinek fedezete céljából 2021. évre 100.000.-
Ft támogatást nyújt a 2021. évi általános tartalék keret
terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete, 

1. A biztosító általi árverésen az NPT-140 frsz-ú
gépjármű roncsára 1.050.000 Ft értékben ajánla-
tot tevő Audatex Magyarország Kft. (1134 Buda-
pest, Váci u. 49.) ajánlatát elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi
szerződés és az értékesítéssel kapcsolatos iratok
aláírására.
3. Felhatalmazza a polgármestert egy, az előzővel
azonos paraméterekkel rendelkező gépjármű be-
szerzésével maximum 4.400.000 Ft bruttó véte-
lárig, 3.129.000 Ft kezdő befizetés mellett, 24
havi futamidejű lízinggel.
4. Felhatalmazza a polgármestert a lízingszerző-
dés megkötésére.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Pest- Budai Testedző
Egylet (1677 Bp. Pf.:74., nyt. szám 1359.,) bérlő számára
bérleti díjfizetési mentességet biztosít 2020. november 4.
napjától (a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI. 3.) Korm. rendelet hatályba lépésétől, 2021. szep-
tember 30. napjáig a 174.566 Ft/hó időarányos bérleti dí-
jának elengedésével.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Szigeti Jégakadémia
Sport Egyesület jégcsarnok építési pályázatát támogatja.
Tököl Város Képviselő-testülete, 

1) a „Tököl – Közétkeztetés két év időtartamra”
tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottságá-
nak javaslata alapján született közbenső dön-
tésre figyelemmel

a. a P. Dussmann Kft. (1088 Budapest,
Váci út 35.) ajánlatát érvényesnek nyil-
vánítja.
b. az Eatrend Korlátolt Felelősségű Tár-
saság (2730 Albertirsa, Pesti út 65.)
ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja

2) a „Tököl – Közétkeztetés két év időtartamra”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb
érvényes ajánlattevőnek a bíráló bizottság ja-
vaslata alapján a P. Dussmann Kft-t nyilvánítja,
s egyúttal a P. Dussman Kft-t az eljárás nyerte-
sének nyilvánítja, és az eljárást eredményessé
nyilvánítja.
3) a rendelkezésre álló, bontáskor ismertetett
fedezet (egy évre: nettó 51.000.000 Ft) és a
nyertes ajánlati ára (egy évre: nettó 67.237.301
Ft) közötti különbözetet vállalja teljesíteni.
4) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közét-
keztetés ellátására, a 2021. szeptember 1-től
2023. augusztus 31-ig terjedő időszakra vonat-
kozóan a vállalkozási szerződést megkösse.

2021. augusztus 19-ei képviselő-testületi 
döntések

Tököl Város Képviselő-testülete a 81/2021.(VIII.5.)
számú határozat 3. és 4. pontját az alábbiakra módosítja:

„3. Felhatalmazza a polgármestert egy, az előzővel azo-
nos paraméterekkel rendelkező gépjármű beszerzésére
maximum 4.400.000 Ft bruttó vételárig a 2021.évi költ-
ségvetés többletbevétele terhére.

4. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerző-
dés megkötésére.”

Tököl Város Képviselő-testülete, 

1) a 84/2021.(VIII.5.) számú képviselő-testületi
határozatát hatályon kívül helyezi.

2) a „Tököl – Közétkeztetés két év időtartamra”
tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának
javaslata alapján született közbenső döntésre fi-
gyelemmel a „Tököl – Közétkeztetés két év
időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárásban a
legkedvezőbb érvényes ajánlattevőnek a bíráló
bizottság javaslata alapján az Eatrend Korlátolt
Felelősségű Társaságot (2730 Albertirsa, Pesti út
65.) az eljárás nyertesének nyilvánítja. a P. Duss-
mann Korlátolt Felelősségű Társaságot (1134
Budapest, Váci út 35.) pedig 2. helyezettnek hird-
eti ki, és az eljárást eredményessé nyilvánítja.

3) a rendelkezésre álló, bontáskor ismertetett
fedezet (egy évre: nettó 51.000.000 Ft) és a ny-
ertes ajánlati ára (egy évre: nettó 60.003.705 Ft)
közötti különbözetet vállalja teljesíteni.

4) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
közétkeztetés ellátására, a 2021. szeptember 1-
től 2023. augusztus 31-ig terjedő időszakra
vonatkozóan a vállalkozási szerződést
megkösse.

2021. szeptember 2-ai képviselő-testületi 
döntések

Tököl Város Képviselő-testülete a „Tököl – Közétkezte-
tés két év időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárás nyer-
tesének kiválasztását nyílt ülésen tárgyalja.

Tököl Város Képviselő-testülete egyetért a polgármester
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 40. §
(5) bekezdése szerint tett intézkedésével, mely szerint a
közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezártáig
a P.Dussmann Kft-vel kötött szerződést – a melléklet sze-
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rinti szerződésmódosítás alapján, változatlan feltételekkel
– meghosszabbította.

Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) a 88/2021.(VIII.19.) számú határozatát hatá-
lyon kívül helyezi.
2) a „Tököl – Közétkeztetés két év időtartamra”
tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának
javaslata alapján 

a. az eljárást eredményessé,
b. a P. Dussmann Kft. (1088 Budapest,
Váci út 35.) ajánlatát érvényessé,
c. az Eatrend Korlátolt Felelősségű Tár-
saság (2730 Albertirsa, Pesti út 65.) aján-
latát érvénytelenné nyilvánítja.

3) a „Tököl – Közétkeztetés két év időtartamra”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb
érvényes ajánlattevőnek a bíráló bizottság javas-
lata alapján a P. Dussman Kft-t az eljárás nyerte-
sének nyilvánítja. 
4) a rendelkezésre álló, bontáskor ismertetett fe-
dezet (egy évre: nettó 51.000.000 Ft) és a nyertes
ajánlati ára (egy évre: nettó 67.237.301 Ft) kö-
zötti különbözetet vállalja teljesíteni.
5) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határo-
zat 1-3. pontjai alapján gondoskodjon a 2021. au-
gusztus 19-én közzétett összegzés módosításáról,
valamint a közétkeztetés ellátására a 2023. au-
gusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a
vállalkozási szerződést megkösse.

2021. szeptember 23-ai képviselő-testületi
döntések

Tököl Város képviselő-testülete a Diófa sor víz-, és
csatornahálózat bővítése kapcsán létrejött vagyonele-
meket a Fővárosi Vízművek Zrt. vagyonkezelésébe
adja. Felhatalmazza a polgármestert az átadáshoz szük-
séges dokumentumokat aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről
szóló beszámolót elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete nem támogatja Farkas
Zsuzsanna2021. II. félévi munkaterv kiegészítő javaslatai.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) Farkas Zsuzsanna képviselő asszony javaslatainak na-
pirendre tűzését a II. félévi munkatervbe nem javasolja
beilleszteni.
2) Az alábbiak szerint határozza meg a 2021. II. félévi
munkatervét:

Képviselő-testületi ülések:
Szeptember

- 2021. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: polgármester
- Településképi eljárásokkal kapcsolatos
hatáskörök átruházása
Előterjesztő: polgármester
- Javaslat Pest megyei kitüntető díjak
adományozására
Előterjesztő: polgármester
- 2022. évi gördülő fejlesztési terv
Előterjesztő: polgármester
- Közterület-használat szabályozásáról, dí-
jazásáról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: polgármester
- A közterület-felügyeleti tevékenység el-
látásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: polgármester
- Közösségi pályázatok elszámolása
Előterjesztő: polgármester 
- Csatlakozás a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2022. évi fordulójához
Előterjesztő: polgármester
- Eötvös Lóránd út egy szakaszának
egyirányúsítása
Előterjesztő: polgármester 
- Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” című pályázat
keretében megvalósuló Táncsics Mihály
utca, Dózsa György utca és Akácos utca
(Dózsa György utca – Kossuth Lajos utca
között) egyoldali járda felújítása építési
beruházásához szükséges műszaki ellenőr, és
az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági
szereplők kiválasztása
Előterjesztő: polgármester 

Október

KÖZMEGHALLGATÁS
Október

- Az óvodák tájékoztatója a 2021/2022.
nevelési év beindításáról
Előterjesztő: polgármester
- Vagyongazdálkodási terv közép- és
hosszútávú
Előterjesztő: polgármester
- Tűzoltóság beszámolója



Előterjesztő: tűzoltóparancsnok
- Településképi rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
- Óvodai feladatellátási koncepció
Előterjesztő: polgármester
- Szabályozási terv módosítása
Előterjesztő: polgármester

NOVember
- A 2022. évi költségvetést megalapozó dön-
tések meghozatala és 2022. évi költségvetés
Előterjesztő: polgármester
- Helyi adó rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
- Belső ellenőrzési stratégiai terv 
Előterjesztő: belső ellenőr
- 2022. évi belső ellenőrzési ütemterv
Előterjesztő: belső ellenőr
- Árvíz és belvíz védekezési terv
Előterjesztő: polgármester

December

- A Képviselő-testület 2022. I. félévi
munkaterve
Előterjesztő: polgármester
- Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött
megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
- Társulások működéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: polgármester
- Az uszoda 2022. évi nyitva tartása
Előterjesztő: polgármester

Tököl Város Képviselő-testülete 

1./ Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
közterület-használat szabályozásáról, díjazásáról szóló,
előterjesztés szerinti rendelet tervezetét első olvasatnak
tekinti.

2./ Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti ter-
vezet lakossági véleményeztetéséről gondoskodjon.

Tököl Város Önkormányzatának felkéri a polgármestert,
hogy a jegyző közreműködésével terjessze elő a Polgár-
mesteri Hivatal ügyrendjének a Közterület-felügyelet
szervezeti formáját, a felügyelet, illetőleg a felügyelő fel-
adatait meghatározó kiegészítési javaslatait.
Tököl Város Képviselő- testülete úgy dönt, hogy elfo-
gadja a 2020. évben megkötött támogatási szerződések
teljesüléséről szóló beszámolót. 

Tököl Város Képviselő-testülete 
1) a Pest Megye Díszpolgára cím adományozására Ráck-
evei Annát terjeszti fel. 
2) felkéri a javaslatot tevőt, hogy javaslata indoklását, a
szakmai tevékenység tömör leírását a Polgármesteri Hi-
vatal titkárságán írásban nyújtsa be.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) a Pest Megyéért Emlékérem adományozására Guthné
Schneider Máriát terjeszti fel.
2) felkéri a javaslatot tevőt, hogy javaslata indoklását, a
szakmai tevékenység tömör leírását a Polgármesteri Hi-
vatal titkárságán írásban nyújtsa be.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) az Év Polgárőre Díj adományozására Szabó Károlyt
terjeszti fel.
2) felkéri a javaslatot tevőt, hogy javaslata indoklását, a
szakmai tevékenység tömör leírását a Polgármesteri Hi-
vatal titkárságán írásban nyújtsa be.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) a Nemzetiségekért Díj adományozására Rodekné
Blahó Mártát terjeszti fel.
2) felkéri a javaslatot tevőt, hogy javaslata indoklását, a
szakmai tevékenység tömör leírását a Polgármesteri Hi-
vatal titkárságán írásban nyújtsa be.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) a Testnevelési és Sport Díj adományozására Márczy
Gábort terjeszti fel.
2) felkéri a javaslatot tevőt, hogy javaslata indoklását, a
szakmai tevékenység tömör leírását a Polgármesteri Hi-
vatal titkárságán írásban nyújtsa be.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) az Év Gazdálkodója Díj adományozására Ágics Péter
(posztumusz) terjeszti fel.
2) felkéri a javaslatot tevőt, hogy javaslata indoklását, a
szakmai tevékenység tömör leírását a Polgármesteri Hi-
vatal titkárságán írásban nyújtsa be.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) az Év Iparosa Díj adományozására Koncsár Őrsöt ter-
jeszti fel.
2) felkéri a javaslatot tevőt, hogy javaslata indoklását, a
szakmai tevékenység tömör leírását a Polgármesteri Hi-
vatal titkárságán írásban nyújtsa be.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) az Év Kisvállalkozása Díj adományozására a Novara
Coop Kft-t terjeszti fel.
2) felkéri a javaslatot tevőt, hogy javaslata indoklását, a
szakmai tevékenység tömör leírását a Polgármesteri Hi-
vatal titkárságán írásban nyújtsa be.
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Tököl Város Képviselő-testülete 
1) a Pest megye Művészetéért Díj adományozására
Busch Ildikót terjeszti fel.
2) felkéri a javaslatot tevőt, hogy javaslata indoklását, a
szakmai tevékenység tömör leírását a Polgármesteri Hi-
vatal titkárságán írásban nyújtsa be.
Tököl Város Képviselő-testülete 1. felkéri a polgármestert, hogy a Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2021. évi fordulójához történő csatlakozás érdekében
a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektron-
ikus adatbázis használatáról” szóló csatlakozási nyi-
latkozatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
részére . 2021.október 1. napjáig küldje meg az
alábbi tartalommal:

„a) Az önkormányzat a jogszabályoknak
megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan dön-
tést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetűfelsőoktatási hall-
gatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott bursa Hungar-
ica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer 2022. évi pályázati fordulójához.
b) Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók
számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok részére kiírandó bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2022. évi pályázati fordulójának Általános
Szerződési Feltételeit elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat
által nyújtott támogatás összegének továbbítása
során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
c) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy a bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályáza-
tokról 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 fontosnak tartott nyi-
latkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben
a pályázati kiírás feltételeivel.”

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

Tököl Város Képviselő-testülete Busch Ildikó kérelmére
engedélyezi, hogy a Tököl Népművészetéért Egyesület
„Tököl” településnevét az egyesület nevében használja.
Tököl Város Képviselő-testülete, 

1. a H6 HÉV korszerűsítés megvalósításához
szükséges építésjogi háttér megteremtése
érdekében a város településrendezési ter-
vének módosítását tárgyalásos eljárás
keretében elindítja.
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a
településrendezési terv módosításához szük-
séges – önkormányzati forrást nem igénylő –
háromoldalú településrendezési szerződést
aláírja, valamint arra, hogy a településren-
dezési tervének módosítását megalapozó ter-
veket a lakossággal véleményeztesse. 

Tököl Város Képviselő-testülete 
· a Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát
képező, Tököl 123/1 hrsz. alatti, kivett saját
használatú útnak a Cseresznyés utca nevet adja. 
· Felkéri a polgármestert, hogy az utcaelnevezés-
sel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Tököl Város Képviselő-testülete 
· a Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát
képező, Tököl 123/26 hrsz. alatti, kivett saját
használatú útnak a Barackos utca nevet adja. 
· Felkéri a polgármestert, hogy az utcaelnevezés-
sel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Tököl Város Képviselő-testülete a víziközmű-szolgálta-
tásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a alapján, a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
benyújtandó Beruházási tervet, valamint a Felújítási és
pótlási tervet a Fővárosi Vízművekkel történőoktóber 13-
ai egyeztetést követően tárgyalja.

Tököl Város Képviselő-testülete 
A) az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatása” pályázat keretében a tököli 649, 465,
743, 496, 822 hrsz-ú Táncsics Mihály utca, Dózsa
György utca, Akácos utca (Dózsa György utca - Kossuth
Lajos utca között) egyoldali szakaszainak járdafelújítása
építési beruházás megvalósításához szükséges műszaki
ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű-
ajánlatot tevő Hordós Szilvia egyéni vállalkozót (2340
Ráckeve, Tókert sor 114.) bízza meg. A vállalási ár össze-
gét bruttó 490 000 Ft erejéig, a pályázat elszámolható
költségei terhére biztosítja. Felhatalmazza a Polgármester
a megbízási szerződés megkötésére.
B) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az építési beru-
házás kivitelezőjének kiválasztása érdekében összeállí-
tásra kerülő ajánlatkérési felhívást az alábbi gazdasági
szereplők részére küldje meg:



1. Cégnév: VIA-NORTONIA KFT.
Képviseli: Csonki Zoltán ügyvezető
Székhely: 1215 Budapest, Vasas utca 65-67.
Email: kft@vianortonia.hu

2. Cégnév: VITÉP ’95 KFT.
Képviseli: Vígh Tibor ügyvezető
Székhely: 2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.
Email: info@vitep95.hu

3. Cégnév: PUHI-TÁRNOK KFT.
Képviseli: Somogyi Lajos ügyvezető
Székhely: 2461 Tárnok, (7-es fő út 24 km.) Fehérvári u. 34.
Email: puhitarn@puhitarn.hu

4. Cégnév: ANTA SPORT BAU KFT..
Képviseli: Kapocs Tamás ügyvezető
Székhely: 2315 Szigethalom, Árpád u. 7.
Email: tamas.kapocs@antasportbau.hu

5. Cégnév: DEÁK TRIO SPED KFT.
Képviseli: Deák Tamás ügyvezető
Székhely: 2316 Tököl, Dózsa Gy. u. 28.
Email: deaktamas68@gmail.com

Rendeletek
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete a telepü-
lésképi eljárásokkal kapcsolatos hatáskörök átruhá-
zásáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésében,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 1. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a 42.§ 1. pontban meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Tököl Város Képviselő-testülete a településképi el-
járásokkal kapcsolatos hatásköreit a Pénzügyi, Telepü-
lésfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizott-
ságra ruházza.

2. § E rendelet 2021. szeptember 29-én lép hatályba.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/(IX.28.) önkormányzati rendelete a közterület-fel-
ügyeleti tevékenység ellátásáról

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) be-
kezdés 17. pontjában foglalt feladatkörében eljárva – fi-

gyelemmel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvény 1. § (2) és (6) bekezdésére – a követke-
zőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja

1. §

A rendelet célja a közterületek rendjének és tisztaságának
védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések
hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcio-
nálása, az önkormányzati vagyon védelme, e feladatok
ellátásához szükséges szervezeti keretek megteremtése,
és az ezekkel összefüggő közszolgálati feladatokat ellátó
személyek jogállásának meghatározása.

2. A rendelet hatálya

2. §

A közterület-felügyelet illetékességi területe kiterjed az
Önkormányzat illetékességi területén lévő közterüle-
tekre, az Önkormányzat intézményeinek, gazdasági szer-
veinek területére, valamint az Önkormányzat tulajdoná-
ban, használatában lévő vagyonra.

II. Fejezet

A közterület-felügyelet működése, feladatai 

3. A közterület-felügyelet feladatai

3. §

(1) A Felügyelet szervezetét, jogállását, feladatait és ha-
táskörét jelen rendelet határozza meg.

(2) A Felügyelet szakmai irányítása a jegyző, vagy az ál-
tala megbízott személy feladata.

(3) A képviselő-testület évente egy alkalommal áttekinti
a Felügyelet működését és megtárgyalja az éves tevé-
kenységet tartalmazó írásos beszámolót.

(4) A közterület-felügyelet (a továbbiakban: felügyelet)
feladata különösen:

a) a közterületek jogszerűhasználatának, a közte-
rületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői
hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerű-
ségének ellenőrzése;

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó
jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése,
megakadályozása, megszakítása, megszüntetése,
illetve szankcionálása;

c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezde-
ményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság
(szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosu-
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latlanul, jogszabály ellenesen elhelyezett építmé-
nyek, tárgyak eltávolításának kezdeményezése),

d) közreműködés a közterület, az épített és a ter-
mészeti környezet védelmében;

e) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési fel-
adatok megvalósításában, a közbiztonság és a köz-
rend védelmében;

f) közreműködés az önkormányzati vagyon védel-
mében;

g) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jog-
szabályok végrehajtásának ellenőrzésében;

h) közreműködés – az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3)
bekezdésében meghatározott kóbor állatok befo-
gásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ki-
vételével - az állat-egészségügyi és ebrendészeti
feladatok ellátásában;

i) a helyi közúton közterület-használati engedély
nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező
azon jármű– a rendőrség egyidejűértesítése mel-
letti elszállítással történő – eltávolítása, amely a
közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet
részt, ha annak üzemben tartója (használója) a köz-
terület jogszerűállapotának helyreállítására irá-
nyuló, a járműre kihelyezett értesítésben foglalt-
aknak az értesítés elhelyezésétől számított 30
napig nem tesz eleget;

j) a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi
rendelkezések ellenőrzése;

k) közterületeken szeszes ital fogyasztásának el-
lenőrzése;

l) köztisztasági szabályokat, továbbá a közúti köz-
lekedésről szóló 1/1975. (II. 5.) KpM-BM együttes
rendelet 40-41. §-ában, valamint más megállásra,
várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tila-
lomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat
megszegő járművek ellenőrzése;

m) a mozgásában korlátozott személy parkolási
igazolvány jogszerűhasználatának és birtoklásának
az ellenőrzése.

(5) A felügyelet a feladatkörében eljárva jogosult és kö-
teles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kö-
telezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást
kezdeményezni vagy a közterület-felügyeletről szóló
1999. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban: Kftv.)
meghatározott intézkedést megtenni.

(6) A közterület-felügyelőt szolgálati igazolvánnyal kell
ellátni.

(7) A közterület-felügyelő intézkedés előtt köteles fel-
ügyelői minőségét szóban közölni, magát szolgálati iga-
zolvánnyal és az egyedi azonosító számmal ellátott fel-
ügyelői jelvénnyel igazolni.

(8) A közterület-felügyelő vagyonvédelmi feladatainak
teljesítése során az Önkormányzat tulajdonában, haszná-
latában levő épületet, építményt stb. lezárhatja, megaka-
dályozhatja, hogy oda illetéktelen személy belépjen és az
illetéktelenül ott tartózkodókat eltávolíthatja.

4. A közterület-felügyelő

4. §

(1) A felügyelet működése kapcsán felmerülő feladatokat
a Tököli Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló egy
fő, köztisztviselői jogviszonyban lévő közterület-fel-
ügyelő (a továbbiakban: felügyelő) látja el. Jogviszo-
nyára, amennyiben a Kftv. másként nem rendelkezik, a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.

(2) A közterület-felügyelő fölött a munkáltatói jogokat a
jegyző gyakorolja.

5. A közterület-felügyelő tevékenysége és felszerelése

5. §
(1) A közterület-felügyelő feladatkörében eljárva hivata-
los személy.

(2) A felügyelő feladatát szolgálati egyenruhában (a to-
vábbiakban: egyenruha) látja el, amelyen viseli az orszá-
gosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott fel-
ügyelői jelvényt és a névkitűzőt. Az egyenruha, illetve
formaruha karjelzésén Tököl Város Önkormányzata cí-
mere, és a „Közterület-felügyelő” felirat látható.

6. §

(1) A felügyelő szolgálata alatt tonfát és könnygázszóró
palack hord magánál.

(2) A testi erő és a könnygázszóró palack alkalmazására –
a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett –
az arányosság és a szakszerűség betartásával kerülhet sor.

III. Fejezet

záró rendelkezések 

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon
lép hatályba.

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete az Önkor-
mányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.8.)
számú rendelet módosításáról



Tököl Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatás-
körében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormány-
zat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.8.) számú
rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.8.) számú rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármes-
teri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének
összes bevételét és kiadását 1.814.541eFt-ban, azaz -
Egymilliárd-nyolcszáztizennégymillió-ötszáznegyve-
negyezer - forintban állapítja meg, melynek jogszabály
szerint előírt bontását e rendelet „1.B. Város összesen”
jelűtáblája, melyet az 1. melléklet tartalmaz.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.8.) számú rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d)
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az Önkormányzat, a polgármesteri
Hivatal és az intézmények )

„a) költségvetési bevételét 1.709.942eFt-ban,
b) költségvetési kiadását 1.733.525eFt-ban,
c) finanszírozási bevételét 104.599eFt-ban,
d) finanszírozási kiadását 81.016eFt-ban,”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.8.) számú rendelet 3. § (2) bekezdés g) és h)
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Önkormányzat, a polgármesteri
Hivatal és az intézmények )

„g) költségvetési működési hiányát 24.950eFt-ban,
h) költségvetési felhalmozási többletét 1.367eFt-ban,”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.8.) számú rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költ-
ségvetésének összes felújítási kiadását - 103.755eFt-
ban, azaz - egyszázhárommillió-hétszázötvenötezer -
forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint elő-
írt bontását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármes-
teri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének
összes beruházási kiadását 201.597eFt-ban, azaz -
Kettőszázegymillió-ötszázkilencvenhétezer - forint-
ban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. mel-
léklete tartalmazza.”

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.8.) számú rendelet 3. § (7) bekezdés a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi)

„a) általános tartalékát 3.451eFt-ban, azaz - há-
rommillió-négyszázötvenegyezer - forintban”

2. §
(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.8.) számú rendelet 1. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.8.) számú rendelet 2. melléklete helyébe a 2.
melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.8.) számú rendelet 8. melléklete helyébe a 3.
melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.8.) számú rendelet 10. melléklete helyébe a 4.
melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.8.) számú rendelet 11. melléklete helyébe az
5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.8.) számú rendelet 12. melléklete helyébe a 6.
melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.8.) számú rendelet 13. melléklete helyébe a 7.
melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.8.) számú rendelet 17. melléklete helyébe a 8.
melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.8.) számú rendelet 19. melléklete helyébe a 9.
melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.8.) számú rendelet 20. melléklete helyébe a 10.
melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.8.) számú rendelet 22. melléklete helyébe a 11.
melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 29-én lép hatályba, és a
kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
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Kiadja: Tököli Polgármesteri Hivatal  •  Szerkesztő: West-Graph Kft.  •  Szerkesztőség: West-Graph Kft.


