
Tököli Tükör melléklete – 2022. I. 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. december 9-ei  
képviselő-testületi döntések 

Tököl Város Képviselő-testülete, Farkas Zsuzsanna 2021. novem-
ber 25. napján benyújtott képviselői interpellációjára adott választ 
elfogadja. 
Tököl Város Képviselő-testülete Halász László Elnök Úr kérésére 
a Horvát Folklórcentrum Egyesület székhelyének Tököl Város 
Önkormányzata tulajdonát képező 2316 Tököl, Kossuth Lajos 
utca 66. szám alatti ingatlanra történő bejegyzéséhez hozzájárul. 
Tököl Város Képviselő-testülete a Hagyományőrző Óvodában 
megüresedett, határozott idejű szerződéssel betölthető dajka ál-
láshely betöltését 2021. december 13. napjával – az álláshelyen 
rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi. 
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtá-
sáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót 
elfogadja. 
Tököl Város Képviselő-testülete  
1. az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámlahitel és munkabér-
hitel felvételéről dönt.  
2. A folyószámlahitel futamideje 2022. január 3-tól 2022. decem-
ber 23-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 50.000.000 
Ft. 
3. A rulírozó munkabér-hitelkeret futamideje a szerződéskötés 
napjától, de legkorábban 2022. január 3-tól 2022. december 23-
ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 17.000.000 Ft. 
4. Tököl Város Képviselő-testülete – figyelembe véve a minden-
kor hatályos államháztartási jogszabályokat – a hitel és járulékai 
visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját 
bevételeit.  
5. Tököl Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 
hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait 
a futamidő éveiben – a felhalmozási jellegű kiadásokat megelő-
zően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költség-
vetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 
6. Tököl Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, 
az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést alá-
írja az Önkormányzat képviseletében. 
Tököl Város Képviselő-testülete  
     •  felülvizsgálta a helyi adókról szóló 13/2015. (XI. 25.) számú 

hatályos rendeletét,  

     •  a bevezetett helyi adók vonatkozásában (építményadó, ma-
gánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) az alkal-
mazott adómértékeket 2022. éven nem emeli, azt a 2021. 
évi szinten változatlanul hagyja, 

     •  új adómentességet, adókedvezményt nem biztosít, 
     •  adómentességet nem szüntet meg, adókedvezményt nem 

szűkít. 
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
elévülő tételek  
nyilvántartásból való kivezetéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi hozzájárulását adja:  
Az Avt. 19.§ (1), (3) és (4) szakaszai, valamint az Art. 202. § (1) 
bekezdése alapján elévült követelések és tartozások nyilvántartá-
sából való törlését adónemenként az alábbiak szerint:  

Tököl Város Képviselő-testülete, a 2022. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési ütemtervet a határozat 1-3. számú melléklete szerint 
elfogadja. 
Tököl Város Képviselő-testülete, a „Tököl Város Helyi Vízkár-
elhárítási Terve” c. dokumentációt megismerte, az abban foglal-
takkal egyet ért, egyben felhatalmazza a polgármestert a doku-
mentáció aláírására. 
Tököl Város Képviselő-testülete  
     1.  a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 

Hatósága által meghirdetett TOP_Plusz-1.2.1-21 számú 

Adónem Adó összege Tételek száma 
Építményadó  862 860  18 
Kommunális adó 1 207 532  516 
Talajterhelési díj  445 320  2 
Egyéb bevételek  121 590  1 
Idegen bevételek  142 000  22 
Gépjárműadó   6 004 116  327 
Gépjárműadó ideiglenes        23 000  1 
Pótlék   5 608 388  2097 
Illeték          3 000  3 
Iparűzési adó 20 833 854  150 
Elévülő hátralék összesen 35 271 660  3137 
Kommunális adó 54 980 13 
Idegen bevételek 10 000 1 
Gépjárműadó 29 539 3 
Pótlék 124 035 6 
Iparűzési adó 2 089 634 38 
Elévülő túlfizetés összesen  2 308 188  61 



„Élhető települések” című pályázati felhívásra a Tököl 
Csépi út 0109/3 és 0107/1 hrsz. alatti használaton kívüli hul-
ladéklerakó kármentesítése érdekében pályázat benyújtását tá-
mogatja.  
     2.   Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a 

pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok (pályázat el-
készítése, a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 
aláírása, stb.) elvégzésére. 

     3.  A projekt pályázati dokumentációjának kidolgozásával, 
összeállításával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő 
Projekt Expert Kft-t (2364 Ócsa, Malom u 2., képviseli: 
Kánai Gergely) bízza meg. A vállalási árban szereplő Pro-
jekt Előkészítő Tanulmány készítésének 7.200.000 Ft + Áfa 
összegű díját a pályázat elszámolható költségei terhére, a 
pályázatírás 450.000 Ft + Áfa összegű díját és sikeres pá-
lyázat esetén a 2.700.000 Ft + Áfa összegű sikerdíjat a 
2022. évi költségvetés terhére biztosítja.

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

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, a 158/2019. (VII.30.) számú képviselő-testületi hatá-
rozattal elfogadott megállapodását a határozati javaslat melléklete 
szerint kiegészíti, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert 
és az óvodák vezetőit. 
Tököl Város Képviselő-testülete nem fogadja el Füle Zoltán kép-
viselő módosító javaslatát arra vonatkozóan, hogy a diákok és 
nyugdíjasok részére nyújtott uszodai belépők díjai változatlanok 
maradjanak. 
Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a Tököl Városi Uszoda 
jegy- és bérletár módosítását jelen határozat melléklete szerint 
2022. július 1-i hatályba lépéssel.
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Tököl Városi Uszoda 2022. július 1-től érvényes árjegyzéke 

JEGYEK 

Óra Nap 
Felnőtt egyszeri 

belépésre jogosító 
jegy 

Nyugdíjas/diák 
egyszeri belépésre 

jogosító jegy 

Gyermek egyszeri belépésre 
jogosító jegy  

6 –21 Hétfőtől – péntekig 2.300 Ft 1.800 Ft 850 Ft 

8 – 21 
8 – 19 

Szombat 
Vasárnap 2.300 Ft 1.800 Ft 850 Ft 

Óra Nap 
Felnőtt egyszeri 

belépésre jogosító 
jegy 

Nyugdíjas/diák 
egyszeri belépésre 

jogosító jegy 

Gyermek egyszeri belépésre 
jogosító jegy  

6 – 9 Hétfőtől – péntekig 1.500 Ft 1.300 Ft 600 Ft 

HAVI VAGY 10 ALKALMAS (HÁROMHAVI ÉRVÉNYESSÉGGEL) BÉRLETEK 

Óra Nap Felnőtt Nyugdíjas/diák Gyermek (7 éves korig) 

6 –21 Hétfőtől – vasárnapig 
Nyitva tartás szerint 20.000 Ft 15.000 Ft 7.000 Ft 

6 – 9 Hétfőtől – péntekig 11.500 Ft 10.000 Ft 4.500 Ft 

18 – 21 Hétfőtől – szombatig 15.000 Ft 11.500 Ft 5.000 Ft 

ÉVES BÉRLETEK 

Óra Nap Felnőtt Nyugdíjas/diák Gyermek (7 éves korig) 

6 –21 Hétfőtől – vasárnapig 
Nyitva tartás szerint 200.000 Ft 150.000 Ft 70.000 Ft 

6 – 9 Hétfőtől – péntekig 115.000 Ft 100.000 Ft 45.000 Ft 
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Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a Tököl Városi Uszoda 
2022. évi nyitvatartását az alábbiak szerint: 
Szokásos nyitvatartás: Hétköznap 6.00 – 21.00 
Szombat        8.00 – 21.00 
Vasárnap        8.00 – 19.00 
Kivételek: 
2022. január 1. (szombat): Zárva 
2022. március 15. (kedd): Vasárnapi nyitvatartás 
2022. április 15. (Nagypéntek): Vasárnapi nyitvatartás 
2022. április 18. (Húsvéthétfő): Zárva 
2022. június 6. (Pünkösdhétfő): Vasárnapi nyitva tartás 
2022. augusztus 20. (szombat) – augusztus 31. (szerda):    Zárva 
2022. november 1. (kedd): Zárva 
2022. december 24. (szombat) – december 26. (hétfő):       Zárva 
2022. december 31. (szombat): Zárva  
Tököl Város Képviselő-testülete  
1) az időskorú nyugdíjasok 2021. évi támogatásához szükséges 
8.940eFt-ot a 2021. évi költségvetésben az „Ellátottak pénzbeli 
juttatásai” előirányzat terhére biztosítja. 
2) felkéri a polgármestert, hogy a tököli állandó lakcímmel ren-
delkező, öregségi nyugdíjjogosult korú polgárok részére az egy-
szeri 5.000,- Ft támogatás kifizetéséről  gondoskodjon. 
Tököl Város Képviselő-testülete,  
     1.  A 1624 hrsz.-ú (Csépi u.) ingatlan megosztása során kiala-

kult, a változási vázrajzban feltüntetett 1624/1, 1624/2, 
1624/3, 1624/4, 1624/5, 1624/6 hrsz. alatti ingatlanokat ön-
kormányzati tulajdonba veszi. 

     2.  felhatalmazza a polgármestert szükséges intézkedések 
megtételére és a dokumentumok kibocsátására. 

Tököl Város Képviselő-testülete,  
     1.   megismerte a H6 HÉV korszerűsítése során szükségessé 

váló közműkiváltások tervét, valamint a megkötendő veze-
tékjogról szóló megállapodást, az abban foglaltakkal egye-
tért. 

     2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti 
megállapodást aláírja. 

Tököl Város Képviselő-testülete, a Városi Sportkör Tököl Egye-
sületnek  
     -  1.990 ezer Ft támogatást nyújt a Sportpálya tetőcsere,  
     -  3.141 ezer Ft támogatást nyújt a Sportcsarnok eredmény-

jelző kivitelezése, hangosítás kiépítése, 

     -  3.423 ezer Ft támogatást nyújt mikrobusz vásárlás  
pályázati önrészének biztosítására. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Tököl Város Képviselő-testülete  
1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, a Polgármesteri Hi-
vatalban (a továbbiakban együtt az intézményekben) 
     a) dolgozó nem vezető beosztású foglalkoztatottak részére il-

letményük, bérük 90%-ának megfelelő jutalmat biztosít, 
     b) a polgármester és a vezető beosztású foglalkoztatottak ré-

szére illetményük, bérük 100%-ának megfelelő jutalmat 
biztosít. 

A jutalomban a minimum 3 hónapja foglalkoztatottak, illetve az 
év közben belépők és a részmunkaidőben foglalkoztatottak idő-
arányosan részesülhetnek. 
2) az 1. pont szerinti jutalom fedezeteként a 2021. évben, az egyes 
intézményekben keletkezett, elvont, és újraosztott kötelezettség-
vállalással nem terhelt bérmegtakarításokat biztosítja és felkéri a 
polgármestert, hogy az 1) pontban foglaltaknak megfelelő elő-
irányzat átcsoportosításáról a 2021. évi költségvetési rendelet kö-
vetkező módosításakor gondoskodjon. 
Tököl Város Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal 
Szigetszentmiklósi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya 
által a tököli védőnői köztetek módosítására vonatkozó javaslatát 
megtárgyalta, a védőnői körzetek módosítására vonatkozó dön-
tésre a 2021. évi költségvetési beszámolót követően, a költségve-
tési tényadatok és a feladatellátásra vonatkozó 2022. évi szabá-
lyok ismeretében visszatér. 
Tököl Város Képviselő-testülete  
     1.  a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Ha-

tósága által meghirdetett TOP Plusz-3.3.1-21 „Gyermek-
nevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” 
című pályázati felhívásra a tököli Napsugár Óvoda fej-
lesztése érdekében pályázat benyújtását támogatja.  

     2.  felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a 
pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok (pályázat el-
készítése, a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkoza-
tok aláírása, stb.) elvégzésére. 

     3.  a projekt pályázati dokumentációjának kidolgozásával, ösz-
szeállításával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Pro-
jekt Expert Kft-t (2364 Ócsa, Malom u 2., képviseli: 
Kánai Gergely) bízza meg. A vállalási árban szereplő Pro-
jekt Előkészítő Tanulmány készítésének 7.650.000 Ft + Áfa 
összegű díját a pályázat elszámolható költségei terhére, a 

18 – 21 Hétfőtől – szombatig 150.000 Ft 115.000 Ft 50.000 Ft 

EGYÉB JEGYEK 

Kísérőjegy  
úszásoktatás időtartama alatt a szülők 
részére, mellyel a lazító medence és a 

szaunák használhatóak 
1.100 Ft 

Családi felnőtt jegy 
legalább 2 fő 14 év alatti gyermek 3 órás 

időtartamra (csak felnőtt családtaggal 
közösen vehető igénybe) 

600 Ft 

Családi gyermek jegy 
legfeljebb 2 fő felnőtt családtag 3 órás 

időtartamra (csak gyermekekkel közösen 
vehető igénybe) 

1.500 Ft 



2) a 2021. évi költségvetésben erre a célra tervezett 1.000.000.-
Ft-ot 500.000.-Ft-tal kiegészíti az általános tartalék terhére. 
3) felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert, hogy az 1. pontban meg-
határozott támogatottakkal kössenek szerződést és a pénzügyi le-
bonyolításról a 126/2021. (X.28.) számú határozatban jóváhagyott 
pályázati kiírásnak megfelelően gondoskodjanak. 
4) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat 2. pont szerinti ered-
ményről a jelentkezőket tájékoztassa. 
Tököl Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Sziget-
szentmiklósi Tankerületi Központ a Tököli Weöres Sándor Álta-
lános Iskola felvételi körzetét a 2022/2023-as tanévben– az előző 
évekkel azonos módon – Tököl Város közigazgatási területében 
határozza meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete a Fővárosi Vízművek Zrt. 2021. 
november 26-iki a szennyvíztisztító szennyvízminőség romlás 
miatt bejelentett kapacitás korlátozási intézkedését 2022. január 
31-iki határidővel elfogadja, ha a korlátozás legfeljebb a fejlesztés 

megvalósulásáig, de legkésőbb a szennyvízminőség visszajavu-
lásáig tart. 
Tököl Város Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján, Tököl Város Ön-
kormányzata nevében a 90/2020. (IX.30.) számú Képviselő-tes-
tületi határozattal jóváhagyott, és a 2021-2035 közötti időszakra 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv ivóvízellátó víziközmű rend-
szerre, szennyvízelvezető rendszerre és a szennyvíztisztító vízi-
közmű rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási tervének, a Fő-
városi Vízművek által benyújtott, a határozat mellékletét képező 
„Gördülő Fejlesztési Terv Módosítása” című dokumentációt jó-
váhagyja. 
Tököl Város Képviselő-testülete A TVCS Kft. végelszámolása 
során 
1) a 2021.11.30-i állapotnak megfelelő 3.014.323 Ft értékű köve-
telésállományt átveszi 90.430 Ft ellenértékért, melynek fedezete 
a 2021.évi általános tartalék, 

pályázatírás 450.000 Ft + Áfa összegű díját és sikeres pá-
lyázat esetén a 3.500.000 Ft + Áfa összegű sikerdíjat a 
2022. évi költségvetés terhére biztosítja. 

     4.  a projekthez szükséges építési engedélyezési tervek elké-
szítésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő HÁZ 
PLUSZ Kft-t (2316 Tököl, Szentmiklósi u. 38.; képviseli: 
Sipiczki Zoltán ügyvezető) bízza meg. A vállalási ár össze-
gét 5.000.000 Ft + Áfa összeg erejéig, a pályázat elszámol-
ható költségei terhére biztosítja. 

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

Tököl Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a Polgármester 
Úr két ülés közötti intézkedési jogkörében meghozott azon intéz-

kedését, melyben a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ szá-
mára a tulajdonosi hozzájárulást adott ahhoz, hogy a Tankerületi 
Központ vagyonkezelésében lévő Tököli Weöres Sándor Általá-
nos Iskola Kisfaludy utcai telephely ingatlanra vonatkozó fűtés-
rekonstrukciós munkák során az új kazánok a Tököl Városi Uszo-
dában lévő kazánházba kerüljenek elhelyezésre. 
Tököl Város Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzatok 
és Tököl Város Önkormányzata közötti 318/2019.(XI.28.) szá-
mon megkötött Együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta, 
azokat nem módosítja. 
1) Tököl Város Képviselő- testülete a helyi civil közösségek ré-
szére kiírt nyilvános pályázatra jelentkező pályázókat az alábbi 
összegekkel támogatja:  
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Pályázó Igényelt 
támogatás 

összege 
(Ft) 

Felhasználás célja 2021. évi 
támogatás 

Tököli Darts Klub Sportegyesület 150.000.- 

szövetségi tagdíjak, 
versenyengedélyek, egyéni OB 
nevezési díjak 

150.000.- 

Művelődési Központ és Könyvtár: 
„Gyöngyvirág” nyugdíjas Klub 200.000.- 

Gyógyfürdő belépő, a Klub 25. éves 
fennállásának megünneplése 

200.000.- 

Művelődési Központ és Könyvtár: 
„Komšije” népdalkör 

150.000.- ritmus hangszerek vásárlása, útiköltség 150.000.- 

Tököli Bástya Keresztény 
Gyülekezet (Magyarországi Baptista 
Egyház helyi szervezete) 

450.000.- 

A gyülekezet hangtechnikájának 
fejlesztése (keverőpult, mikrofonok, 
kábelek vásárlása) 

150.000.- 

Tököli Sváb Hagyományőrző 
Énekkar 150.000.- vendégszerepléshez autóbuszköltség 150.000.- 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Tököli Csoportja 150.000.- 

Karácsonyi ajándékcsomagok 
rászorulóknak (kb. 120 db) 

150.000.- 

Tököli Általános Iskoláért 
Alapítvány 350.000.- 

Vöröskereszt szakkör: 30.000.-, 
Természettudományi szakkör:30.000.-, 
Történelmi szakkör:30.000.-, 
Diákönkormányzat: 260.000.- 

350.000.- 

Mikecz Kálmán Huszár Bandérium 200.000.- 
Egyenruhák, felszerelések, pótlása, 
javítása 

200.000.- 

összesen 1.800.000  1.500.000.- 
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2) felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
engedményezési szerződés aláírására. 
Tököl Város Képviselő-testülete  
     1.  hozzájárul ahhoz, hogy a Veranda Pékbolt Szolgáltató Kft. 

a Fő utca 66. szám alatt található üzletének bővítéséhez 
szükséges többlet parkolóhelyeket a Pozsonyi utcában ala-
kítsa ki a Csillagdöntés című emlékmű előtti útszakasszal 
párhuzamosan, zúzottkő szerkezettel és betonszegély leha-
tárolással. Az önerősen kiépített parkolóhelyek után a be-
ruházás ellenértékeként megváltási díjat nem kell fizetni. 

     2. felhatalmazza a polgármestert az 1 pont szerinti tartalom-
mal megállapodást kössön a parkolóhelyek önerős megva-
lósításáról. 

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Város Önkormányzatá-
nak tulajdonát képező, Tököl 1454 hrsz.  alatti „kivett közterület” 
megjelölésű ingatlannak a Ledina dűlő nevet adja, egyben felkéri 
a polgármestert, hogy az utcaelnevezéssel kapcsolatos intézkedé-
seket tegye meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete a Pest- Budai Testedző Egylet 
(1677 Bp. Pf.:74., nyt. szám 1359.,) 
     • bérlő számára 2021. október 31. napjától 2021. december 

31. napjáig a 174.566 Ft/hó   időarányos bérleti díjának el-
engedésével bérleti díjfizetési mentességet biztosít. 

     • az energia számlák fizetése alóli mentességet támogatja. 
     • az igényelt, egyszeri 500.000,-Ft-os kérelmet nem támogatja. 
Tököl Város Képviselő-testülete 2021. december 10. napjától 1 
fő Munka Törvénykönyve alá tartozó, 6 órás foglalkoztatotti állás 
helyet létesít a gyermekétkeztetés COFOG kódon, a szükséges 
bért, 164.250.-Ft+járulékai összeget a 2022. évi költségvetés ter-
hére biztosítja. 
Tököl Város Képviselő-testülete 2021. december 10. napjával   
     1. az Atelierarchitects Kft-vel a „Tököl Város településfejlesz-

tési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiá-
jának és településrendezési eszközeinek kidolgozása" tár-
gyában kötött szerződés közös megegyezéssel történő fel-
bontásával egyetért. 

     2.   a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Ha-
tósága által meghirdetett TOP_Plusz-1.2.1-21 számú „Él-
hető települések” című pályázati felhívásra a Tököl Csépi 
út 0109/3 és 0107/1 hrsz. alatti használaton kívüli hulladék-
lerakó kármentesítése érdekében benyújtandó pályázathoz 
szükséges IVS módosítás érdekében az 1. pont szerinti szer-
ződés megszüntetésével egyidejűleg, a már elkészült anya-
gok átadásával bízza a BAU-URB Tervező és Tanácsadó 
Kft. az IVS pályázathoz szükséges módosításának átveze-
tésével, a tervezési feladatok lezárásával a 2021. évi költ-
ségvetésben szereplő 1.280 e Ft+ÁFA előirányzat erejéig. 

     3. a BAU-URB Tervező és Tanácsadó Kft-vel a „Tököl Város 
településfejlesztési koncepciójának, integrált településfej-
lesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek ki-
dolgozása" tárgyában kötött szerződés felülvizsgálatával 
egyetért. 

     4. felkéri a polgármestert az 1-3. pontban foglalt feladatok 
végrehajtására. 

Tököl Város Képviselő-testülete út és járdaépítési munkák elvég-
zése érdekében az alábbi döntést hozza: 
1. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-

gatása” 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 sza-
kaszainak járdafelújítása építési beruházás kivitelezéséi mun-
káinak elvégzésével a legalacsonyabb ajánlati árat adó Vitép 
’95 Kft-t (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A., képviseli: Vígh Tibor 
ügyvezető) bízza meg 44.466.948 Ft + Áfa, azaz bruttó 
56.473.024 Ft vállalási áron. A pályázat támogatói okiratában 
foglalt bruttó 43.924.398 Ft összegű forrás rendelkezésre áll. 
A fennmaradó 12.548.626 Ft-ot a 2022. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 

2.  A Mező utca útalap építésére a legalacsonyabb ajánlati árat 
adó Vitép ’95 Kft-t (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A., képviseli: 
Vígh Tibor ügyvezető) bízza meg 3.554.100 Ft + Áfa, azaz 
bruttó 4.513.707 Ft vállalási áron. A munka fedezetéül a 2021. 
évi költségvetést jelöli meg. 

3. A Kisfaludy Sándor utca jobb oldali járdaépítésére a legalacso-
nyabb ajánlati árat adó Vitép ’95 Kft-t (2319. Szigetújfalu, Fő 
u. 1/A., képviseli: Vígh Tibor ügyvezető) bízza meg 7.926.835 
Ft + Áfa, azaz bruttó 10.067.080 Ft vállalási áron. A munka 
fedezetéül a 2021. évi költségvetést jelöli meg. 

4. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére. 
Tököl Város Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság megüresedett külsős bizottsági posztjára Moór Tibort vá-
lasztja. 
 

2022. január 27-ei  
képviselő-testületi döntések 

 
Tököl Város Képviselő-testülete, a Napsugár és Szivárvány Nap-
közi Otthonos Óvoda vezetőinek a kérésére hozzájárul ahhoz, 
hogy az óvodák képviseletében együttműködési megállapodást 
kössenek, a Tököli Birkózó SE (képviseli Iváncsics Géza 2316 
Tököl, Pesti út 1/B/2a., adószám:18596629-1-13) sportegyesület-
tel annak érdekében, hogy az egyesület a gyerekeknek, heti egy 
alkalommal „Ovi-birkózás” nevű sportfoglalkozást tartson. Uta-
sítja az intézményvezetőket, hogy a szerződés aláírása előtt, győ-
ződjenek meg arról, hogy az egyesület felelősségbiztosítása erre 
a tevékenységre is terjed-e.  
Tököl Város Képviselő-testülete  
     1.  abban az esetben, ha az Országos Katasztrófavédelmi Igaz-

gatóság nem veszi át a gyérítéssel kapcsolatos feladatokat, 
úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatása után elvégzendő 
2022. évi szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére bruttó 1 
898 630 Ft-ot biztosít a 2022. évi költségvetés terhére. 

     2.  felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2022. évi szúnyogy-
gyérítési feladatok ellátására megbízási szerződést kössön 
Szigetszentmiklós és Áporka, Dömsöd, Dunaharaszti, Du-
navarsány, Halásztelek, Kiskunlacháza, Majosháza, Rác-
keve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszent-
márton, Szigetújfalu, Taksony települések Önkormányza-
taival. 

Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtá-
sáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót 
elfogadja. 
Tököl Város Képviselő-testülete, nem fogadja el Farkas Zsu-
zsanna 2022. I. félévi munkaterv módosításra vonatkozó javasla-
tát. 
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2022. I. félévi munkatervét az 
alábbiak szerint hagyja jóvá:



Időpont / napirend Előterjesztő: 
2022. január 27. 
  polgármester 
 A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások 

felülvizsgálata 
polgármester 

 Bölcsőde alapító okiratának módosítása polgármester 
 Bölcsőde nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje polgármester 
 Óvodák nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje polgármester 
 Egyedi kérelmek polgármester 
 A Képviselő-testület 2022. I. féléves munkatervének elfogadása polgármester 
 Bölcsőde Alapító okiratának módosítása polgármester 
 A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások 

felülvizsgálata 
polgármester 

 2022. évi igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban polgármester 
 A polgármester jogszabály szerinti juttatásának megállapítása polgármester 
 A településkép védelméről szóló rendelet módosítása polgármester 
 3. számú háziorvosi körzet működtetésének átadása polgármester 
 Óvodák nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje polgármester 
 Óvodák együttműködése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel polgármester 
 Gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzat 

módosítása 
polgármester 

 Üzlethelyiség bérbeadás – Tököl, Fő utca 92. polgármester 
 Pályázat benyújtása „Az önkormányzati fejlesztések 2022” keretén belül a 

Csépi úti járda (Fő utca – Állomás utca között) páros oldalon történő 
felújítására  

polgármester 

 A 167/2021. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat módosítása a 
Tököl, 1454 hrsz. alatti „kivett közterület” utcanevének meghatározására 

polgármester 

 Tököl, 2244/1 hrsz. alatti kivett közterület utcanevének meghatározása polgármester 
 A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség számára 2021. évben megítélt 

támogatási összeg felhasználási, és elszámolási határidejének módosítása 
polgármester 

Február 
Az ülés várható időpontja: 2022. február 14. (hétfő) 
 A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 
évre várható összegének meghatározása 

polgármester 

 2022. évi bérleti díjak felülvizsgálata polgármester 
 2022. évi költségvetési rendelet polgármester 
 Egyedi kérelmek polgármester 
Február 
Az ülés várható időpontja: 2022. február 24. 
 2021. évi költségvetési rendelet módosítása polgármester 
 Bölcsődei beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre polgármester 
 Óvodai beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre polgármester 
 Polgármester szabadságtervének jóváhagyása polgármester 
 2022. évi Közbeszerzési terv polgármester 
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 Települési veszély elhárítási terv polgármester 
 TVCS Kft. 2021. mérlegbeszámolója és záróbeszámolója polgármester 
 Egyedi kérelmek polgármester 
Április 
Az ülés várható időpontja: 2022. április 28. 
 2022. évi költségvetési rendelet módosítása polgármester 
 Összefoglaló a 2021. évben végzett ellenőrzésekről jegyző 
 Tájékoztatás az önkormányzati vagyonállapotról (Mötv. 110.§ (2), Áht.91.§ (2) c.) polgármester 
 Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról jegyző 
 2021. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás  polgármester 
 2021. évi költségvetési maradvány elszámolása polgármester 
 Közösségi pályázatok kiírása polgármester 
 Forgalomszabályozási javaslatok és lakossági vélemények polgármester 
 Egyedi kérelmek polgármester 
Május 
Az ülés várható időpontja: 2022. május 26. 
 Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről (jegyzői 

gyámhatóság) 
jegyző 

 Rendőrségi megállapodás – Lakosságorientált Rendőrkapitánysági 
Koncepció 

polgármester 

 Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata polgármester 
 Egyedi kérelmek polgármester 
Június 
Az ülés várható időpontja: 2022. június 23. 
 A Képviselő-testület 2022. II. félévi munkaterve polgármester 
 Beszámoló a 2021. évi támogatások elszámolásáról belső ellenőr 
 Közösségi pályázatok elbírálása polgármester 
 Beszámoló az óvodák működéséről (2021/2022. nevelési év) óvodavezetők 
 Félidőben - Ciklusbeszámoló polgármester 
 Környezetvédelmi program polgármester 
 Egyedi kérelmek polgármester 

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tököl Város 
Önkormányzatának Bölcsődéje – a határozat 1. mellékletét ké-
pező – Alapító Okirat módosító okiratát, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – Alapító 
Okiratát jóváhagyja. Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot 
aláírja és a változás bejelentést, valamint az esetleges hiánypót-
lásokat a Magyar Államkincstár felé megtegye. 
Tököl Város Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzatok 
és Tököl Város Önkormányzata közötti 318/2019. (XI.28.) szá-
mon megkötött Együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta, 
azokat nem módosítja. 
Tököl Város Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától Hoffman 
Pál polgármester jogszabály szerint járó  

a) illetményét bruttó 975.000.- Ft-ban állapítja meg, 
b) költségtérítését – a Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján – az a) 
pont szerinti illetmény 15%-ában, 146.250.-Ft-ban határozza meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete  
1) Tököl 3. számú háziorvosi körzet felnőtt lakosságának házior-
vosi ellátása érdekében a Predivna- Med Kft. Dr. Sárcsevity Rea 
háziorvossal - a praxisjog megszerzése esetén és praxisengedély 
birtokában - feladat-ellátási szerződést kíván kötni, ennek érde-
kében az önkormányzat – az Országos Kórházi Főigazgatóság vé-
leményének kikérését követően - előszerződést kíván kötni. 
2) felhatalmazza a polgármestert az e határozat 1. és 2. számú 
mellékletei szerinti előszerződés, majd a feladat-ellátási szerződés 
aláírására. 



A Bölcsődék napja, április 21-e nevelés-gondozás nélküli munkanap.
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2) az óvodák 2022. évi nyári zárását és ügyeleti rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak 2022. nyári zárási ideje ügyeleti beosztással 

 

Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak 2022. évi téli zárásának időpontja, ügyeletes óvoda megnevezéssel 

Tököl Város Képviselő-testülete 
1) a Városi Bölcsőde 2021/2022. gondozási-nevelési évére a 
nyári nyitva tartást és az ügyeleti rendet az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 

zárás ideje 

Nyári zárás: 2022. augusztus 15-től - augusztus 28-ig. 
                          Nyitás: 2022. augusztus 30.  

Ügyelet 

2022. augusztus 1-től – 2022. augusztus 14–ig 

2022. december 27.- 2022. december 30. 

ÓVODA NEVE NYÁRI ZÁRÁS IDEJE ÜGYELETET ELLÁTÓ ÓVODA 

Horvát Óvoda, Csépi út 6. 
Tel: 06(20)316-9984 

2022. július 25 – augusztus 19.   
Nyitás: 2022. augusztus 22. 

 
Szivárvány Óvoda, Csépi út 57. 

Napsugár Óvoda, Csépi út 6. 
Tel: 06(20)317-0270 

 
2022. július 25 – augusztus 19.   
Nyitás: 2022. augusztus 22. 

 

  
Szivárvány Óvoda, Csépi út 57. 

 
 

Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49. 
Tel: 06(20)512-2220 

2022. július 25 – augusztus 19.   
Nyitás: 2022. augusztus 22. 

Lakótelepi Szivárvány Óvoda,      
Kisfaludy u. 

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57. 
Tel: 06(20)317-0320 

2022. június 27 – július 22. 
Nyitás: 2022. július 25. 

Horvát Óvoda, Csépi út 6. 
 

Napsugár Óvoda, Csépi út 6. 

Lakótelepi Szivárvány Óvoda, 
Kisfaludy u. Tel:06-20-317-0420 

2022. június 27 – július 22. 
Nyitás: 2022. július 25. 

Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49. 

Óvoda neve Zárás ideje 
Horvát Óvoda, Csépi út 6. 
Szivárvány Óvoda, Csépi út 57. 
Hagyományőrző Óvoda, Fő utca 49. 

2022. december 22 – január 1. 
Nyitás: 2022. január 2. 

Ügyeletet ellátó óvoda 
Szivárvány Óvoda, Csépi út 57. 

2022. december 22, 23, 27, 28, 29, 30. 
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Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Szi-
várvány, a Napsugár és a Hagyományőrző Napközi Otthonos 
Óvoda vezetője együttműködési megállapodást kössön, a Magyar 
Labdarúgó Szövetséggel (képviseli dr. Vági Márton főtitkár, 1112 
Budapest, Kánai út 2/D., adószám:01-07-0000025) a 2021. szep-
tember 1. - 2022. október 31. közötti időszakra annak érdekében, 
hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség elősegítse a gyermekek 
egészséges életmódra nevelését, a mindennapos testedzési prog-
ramot, valamint népszerűsítse a labdarúgást, szélesítse a sportág 
alapjait. 
Tököl Város Képviselő-testülete, a 109/2015.(VI.24.) számú ha-
tározattal elfogadott „Gépjárművek igénybevételének és haszná-
latának rendjéről szóló szabályzat”-át az alábbiak szerint módo-
sítja: - ahol a Szabályzat NPT 140 frsz. említ, az NXZ 318 frsz-
ra változik. 
Tököl Város Képviselő-testülete 
a) a Tököl, Fő utca 92. szám alatti, 588 hrsz alatt felvett D.1. 
számú, 24,13 m2 nagyságú üzlet hasznosítására a határozat mel-
léklete szerinti hirdetményt teszi közzé. 
b) felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében, 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
NYÍLT EGYFORDULÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
Tököl Város Képviselő-testülete, az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről 
szóló 13/2003. (V.13.) számú rendelet 16. §-a alapján az alábbi 
pályázati felhívást teszi közzé: 
1. A pályázati felhívás közzététele 
A kiíró, a pályázati felhívást közzétette Tököl Város honlapján 
(www.tokol.hu), a térségi hirdetési újságban (SZUPERINFÓ). 
2. A Pályázati kiírás adatai 
A pályázat kiírója: Tököl Város Önkormányzat 
A pályázat bonyolítója: Tököl Város Polgármesteri Hivatala 
(2316 Tököl, Fő u. 117. Tel.: 24-520-900.,  
e-mail: hivatal@tokol.hu) 
A pályáztatásra kerülő ingatlan: Tököl, Fő utca 92. szám, 588 
hrsz. alatt felvett, D.1. számú, 24,13 m2 alapterületű, külön bejá-
ratú, bútorozatlan üzlethelyiség, amely a közművek tekintetében 
almérővel, illetve hőmennyiségmérővel rendelkezik. Kialakítása: 
15,76 m2 üzlettér, 4,41 m2 raktár, 1,98 öltöző és 1,98 m2  WC. 
A pályázat jellege: Nyílt pályázat 
A pályázat célja: Bérbeadás 
A bérlet időtartama: 5 év, a pályázat nyertesével megkötött szer-
ződéstől számítva 
Minimálisan ajánlható bérleti díj: 1.500,-Ft/m2/hó, mely bérleti 
díj követi a Magyar Köztársaság területén bekövetkező infláció 
mértékét. Az infláció mértéke a szerződésben rögzített bérleti díj 
vonatkozásában, a KSH által a sajtóban közzétett hivatalos éves 
inflációs mérték bejelentését követő hó. 
Egyéb feltételek: 
     1.) Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a tököli 588 hrsz. 

alatti ingatlan társtulajdonosaival „Ingatlan használati 
megosztási szerződést” kötött, amely szerződés és a Ptk. 
alapján, azonos ajánlat esetén társtulajdonost előbérleti jog 
illeti meg, illetve betartása a bérlőkre is kiterjed. 

     2.) A kiválasztásra kerülő bérlő köteles az üzemeltetéssel ösz-
szefüggésben a mindenkor hatályos kereskedelmi, adóha-
tósági, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi 

(HACCP) és környezetvédelmi szabályokat betartani, és a 
szükséges hozzájárulásokat beszerezni. 

Az ajánlat minimális tartalmi elemei: A pályázónak nyilatkoznia 
kell arról, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket, és összegsze-
rűen nyilatkoznia kell az egyes üzlet-helyiség használatáért fel-
kínált bérleti díj havi nettó összegéről, illetve az üzlethelyiségben 
folytatni kívánt kereskedelmi – szolgáltató tevékenység jelleg-
éről. 
Az elbírálás szempontjai:  
     1.) Az ajánlott bérleti díj,  
     2.) Folytatni kívánt tevékenység (előnyt élvez az a tevékeny-

ség, amely a környezetre nincs zavaró hatással.  
Fizetés módja:  
     A bérleti díjat havonta előre egy összegben kell fizetni, a köz-

műköltségeket azok felmerülésekor. 
     Bérbeadó kéthavi bérleti díjnak megfelelő összeget kér kau-

cióként. 
Az ajánlatok benyújtásának helye: Tököl Város Polgármesteri Hi-
vatal. Tököl, Fő út 117.  
Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatok benyújthatók 
személyesen vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban 
„Üzlet bérleti ajánlat” megjelöléssel kell ellátni. A boríték sem-
milyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonat-
kozólag. 
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 
     2022. április 14. csütörtök 10:00 óra 
A pályázat nyilvános bontásának ideje: 
     2022április 14. 10:00 óra 
A bérlő kiválasztása: 
     2022. áprilisi képviselő-testületi ülésen 
Egyéb információ: A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a 
pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyil-
vánítja. 
Az ingatlan, igény szerint, a kiíróval egyeztetett időpontban a 
helyszínen megtekinthető. 
Tököl Város Képviselő-testülete  
1)a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 
évi XC. törvény 3. melléklet 3.3 pontja szerint a Belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában 
Önkormányzati fejlesztések 2022. évi támogatásra meghirdetett 
felhívásra pályázatot nyújt be „Belterületi utak, járdák, hidak fel-
újítása” keretében a tököli 1624 hrsz.-ú Csépi út szelvény szerinti 
bal oldali (páros oldal) felújítása érdekében. 
2)a beruházás megvalósításához szükséges önrészt, max. br. 
21.525 eFt erejéig a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja. 
Tököl Város Képviselő-testülete  
a) a 167/2021. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozatot az 
alábbiakra szerint módosítja:  
„Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Város Önkormányza-
tának tulajdonát képező, Tököl 1454 hrsz.  alatti „kivett közterü-
let” megjelölésű ingatlannak a Hunyadi János útca nevet adja, 
egyben felkéri a polgármestert, hogy az utcaelnevezéssel kapcso-
latos intézkedéseket tegye meg.” 
b) tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 79. § (2) bekezdése alapján a változás 
címnyilvántartáson történő átvezetésére csak 2022. április 3. nap-
ját követően kerülhet sor. 
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c) felkéri a polgármestert, hogy az utcaelnevezéssel kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete 
a) a Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező, tököli 
2244/1 hrsz. alatti „kivett közterület” megjelölésű ingatlant meg-
osztja a határozat mellékletét képező helyszínrajzon jelölt módon 
három önálló útszakaszra („A” út, „B” út és „C” út). Az útalakítást 
követően, a helyszínrajzon „A” jelölésű útnak az Ibolya utca, a 
„B” jelölésű útnak a Szirka köz és a „C” jelölésű útnak a Nefelejcs 
utca nevet adja. 
b) Felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében, 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete a Dunaharaszti Evangélikus egy-
házközség 2021. évben megkötött támogatási szerződésben meg-
jelölt felhasználási és elszámolási határidőt 2022. március 31. 
napjáig meghosszabbítja. 
 

2022. február 14-ei képviselő-testületi  
döntések 

Tököl Város Képviselő-testülete 
1.) felkéri a polgármester, hogy ELMŰ Hálózat Kft. a tököli 
026/57. hrsz-ú ingatlan villamos-energia ellátása érdekében be-
nyújtott tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmét 
átruházott hatáskörében eljárva utasítsa el, mivel a telekalakítási 
tervek hiányában a 026/8, 031 hrsz.-ú közutakon a villamos há-
lózat nyomvonala nem határozható meg. 
2.) felkéri a Tököli Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő 
ülésre készítsen egy általános tájékoztatót a lehetséges telekala-
kítási igényekről, és a változtatási tilalom esetleges elrendelésé-
nek szükségességéről.   
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtá-
sáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót 
elfogadja. 
Tököl Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011.évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alap-
ján Tököl Város Önkormányzata 2023-2025. évekre vonatkozó 
saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fize-
tési kötelezettségeit a határozat melléklete szerint állapítja meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete a 128/2011. (VI.2.) számú hatá-
rozattal megállapított és a 161/2012. VII.11.) számú határozattal 
módosított, infláció mértékével 2022. július 1. napjától megemelt 
2022. évi intézményi és helyiséghasználati bérleti díjakról szóló 
tájékoztatást tudomásul vette. 
Tököl Város Képviselő-testülete, a felhalmozási tartalékból 20 
mFt összeget a Csépi úti járdaépítés I. szakaszának, a Fő utca-
Kolozsvári utcai szakasz megépítésére átcsoportosítja. 
Tököl Város Képviselő-testülete,  
     1) Tököl Város Önkormányzatának Bölcsőde Szakmai Prog-

ramját, valamint az annak részét képező Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatot, Házirendet és a Felvételi Szabályzatot 
az előterjesztés szerint jóváhagyja, és felkéri a polgármes-
tert a dokumentumok fenntartói jóváhagyással történő el-
látására 

     2) a Mini Bölcsőde működési feltételeinek biztosítása érde-
kében 2022. március 1. napjától 2 kisgyermeknevelő, 2 
dajka és 1 konyhai kisegítő álláshelyet biztosít a 2022. évi 
költségvetés terhére és felhatalmazza a Bölcsőde vezetőjét 
a közalkalmazottak kiválasztására. 

 
2022. február 24-ei képviselő-testületi  

döntések 
Tököl Város Képviselő-testülete a Szivárvány Óvodában meg-
üresedett, határozott idejű szerződéssel betölthető dajka álláshely 
betöltését 2022. március 1. napjával – az álláshelyen rendelke-
zésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi. 
Tököl Város Képviselő-testülete a 2021. évi közösségi pályázati 
eljárás során, és egyedi támogatás keretében támogatásban része-
sült, de határidőre elszámolni nem tudó szervezetek esetében az 
elszámolási és felhasználási határidőt 2022. december 31. napjáig 
meghosszabbítja. 
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtá-
sáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót 
elfogadja. 
Tököl Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24.§-ában kapott felhatalmazás alap-
ján a szavazatszámláló bizottságok tagjait a határozat szerint ha-
tározza meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete a bölcsődevezető 2022/2023. ne-
velési évre történő beiratkozás időpontjáról szóló tájékoztatását 
tudomásul veszi. 
A bölcsődei beiratkozás időpontja: 
     2022. április 26-án délelőtt 8-12 óráig, délután: 14-16 óráig 
     2022. április 27-én délelőtt 8-12 óráig, délután 14-16 óráig 
helyszíne: 2316 Tököl, Fő utca 117. Polgármesteri Hivatal Há-
zasságkötő terem 
A felvételi jelentkezéshez szükséges:  
     •  A gyermek Táj kártyája, személyi igazolványa 
     •  A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcím kártyája 
     •  A szülők személyi igazolványa és lakcím kártyája. 
     •  Mindkét szülő munkáltatói igazolása vagy szándéknyilatko-

zat a munkába állás pontos dátumának és időtartamának 
megjelölésével. 

Felvételi körzet: Tököl Város Közigazgatási területe. 
 
Tököl Város Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában 
lévő óvodákban (Hagyományőrző Óvoda, Horvát Óvoda, Napsu-
gár Óvoda, Szivárvány Óvoda) a 2022/2023. nevelési évre történő 
beiratkozás időpontját és feltételeit a határozat melléklete szerint 
határozza meg, egyben felkéri a jegyzőt és az óvodavezetőket, 
hogy a határozat melléklete szerinti felhívás közzétételéről gon-
doskodjanak. 
Felhívás óvodai beiratkozásra (2022/2023. nevelési év) 
Tisztelt Szülők! 
Tököl Város Képviselő-testületének .../2O22.(….) számú határo-
zata alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022/2023. nevelési 
évre a tököli óvodákban a beiratkozás az alábbi időpontokban és 
helyen történik: 
időpont:   2022. április 26-án délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, dél-

után:14,00 - 16,00 
               2022. április 27-én délelőtt 8,00 – 12,00 óráig, délután 

14,00 – 16,00 óráig 
hely: Tököli Polgármesteri Hivatal Díszterme, Tököl, Fő u. 117. 
A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:  
     - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet 

és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa 
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     - szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, 
lakcímkártyája, 

     - orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségéről,  
     - bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei 

igazolás, 
     - a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, 

a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumen-
tumokat, szakértői véleményeket, 

     - az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket 
igazoló dokumentumokat, 

     - amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, 
vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló 
dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat 
és a szülő vagy szülők nyilatkozata),  

     - amennyiben nemzetiségi óvodai nevelés biztosítását igény-
lik, a 1. számú melléklet szerinti „Nyilatkozat a nemzetiségi 
óvodai nevelésben való részvételről szóló dokumentum, va-
lamint 

     - amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért 
kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, 
akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkál-
tatói igazolását, mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahe-
lyén a nevelési évben vesz-e igénybe fizetés nélküli szabad-
ságot (pl. TGYÁS, GYED, GYES stb.), ha igen akkor mettől 
meddig. 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A gyer-
meknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a har-
madik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. 
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2019. 
szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. 
A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - 
az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kö-
telezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat 
vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetmény-
ben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötele-
zettség alól felmentését kérni. 
A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves 
gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező há-
roméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme tel-
jesíthető. 
Felmentés: A szülő kérelme alapján a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amely-
ben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhi-
vatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala – Pest Megyei 
Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala 2310 Sziget-
szentmiklós, Apor Vilmos utca 1/A. - felmentheti az óvodai fog-
lalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 
sajátos helyzete indokolja. A kérelmet május 25-ig a járási hiva-
talhoz a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet 
benyújtani elektronikusan, vagy írásban postai úton, vagy szemé-
lyesen. 
Óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése: Amennyiben 
a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvo-
dakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beirat-
kozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) 
követő tizenöt napon belül, azaz 2021. június 4-ig írásban értesí-

teni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is ter-
heli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötele-
zettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen kö-
teles értesíteni az óvodavezetőt. bejelentési kötelezettségüket a 
www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre tá-
vozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/koz-
neveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektroni-
kus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják 
teljesíteni. 
A tököli óvodák neve és címe: 
     Hagyományőrző Napköziotthonos Óvoda Tököl, Fő u. 49. 
     Napsugár Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 6. 
     Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 57., 

és Kisfaludy u. 
     Horvát Nyelv Ápolásáért Napköziotthonos Óvoda Tököl, 

Csépi út 6., mely alapító okirata szerint horvát nemzetiségi 
nevelést folytat. (Nemzetiségi óvodai nevelés biztosításának 
kérése esetén a 2. számú melléklet szerint nyilatkozat csato-
lása szükséges!) 

A tököli óvodák felvételi körzete Tököl Város közigazgatási te-
rülete. 
Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti 
a szülőt, legkésőbb 2022. május 27. napjáig. Az óvodavezető fel-
vételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, 
melyet Tököl Város Jegyzőjéhez címezve, de a döntést hozó 
óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat kéz-
hezvételétől számított 15 napon belül. 
Tököl Város Képviselő-testülete, a polgármester szabadságolási 
ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el: 2022. január 1- 2022. 
december 31 között: 39 nap. 
Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzatának 
2022. évi Közbeszerzési tervét a határozat szerint hagyja jóvá. 
Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a TVCS Kft. „v.a.” 
végelszámolója által 2022.01.31-i záró nappal készített, a felügye-
lőbizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentését is tartalmazó, a Tár-
saság végelszámolás alatti időszakát magába foglaló  
     1.  végelszámolási zárójelentését, 
     2.záró adóbevallásait,  
     3.  záró beszámolóját, 10.834 ezer Ft egyező mérleg főösszeg-

gel, 7.105 ezer Ft veszteséggel, valamint  
     4.  a végelszámoló által elkészített vagyonfelosztást, azzal, 

hogy a vagyon 10.814 ezer Ft bankszámlán lévő pénzesz-
köz, amelyet a végelszámoló köteles az alapító OTP-nél 
vezetett 11742252-15393290 számú számlájára átutalni a 
Társaság törlésére vonatkozó végzés jogerőre emelkedését 
követő 15 napon belül, a Társaság megszűnésével kapcso-
latban a későbbiekben felmerülő bankköltség várható ösz-
szege 20 ezer Ft, amelyet a záró beszámoló kötelezettség-
ként tartalmaz. 

Tököl Város Képviselő-testülete a TVCS Kft. „v.a.” végelszámo-
lását 2022. január 31-i záró nappal befejezettnek nyilvánítja és 
megbízza a végelszámolót, hogy a jóváhagyott végelszámolási 
zárójelentés, zárómérleg, záró adóbevallások, valamint vagyon-
felosztási javaslat alapján 15 napon belül kérelmezze a Cégbíró-
ságtól a Társaság cégjegyzékből történő törlését.    
Tököl Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TVCS 
Kft. „v.a.” Felügyelőbizottságának elnökét Borsos Zoltánt, és tag-
jait Malaczkó Istvánt, Vejmola Istvánt a mai nappal tagságából 
visszahívja és a felügyelőbizottságot megszünteti. 
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Tököl Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TVCS 
Kft. „v.a.” megbízott könyvvizsgálóját a J.A.M. Kft-t ezen belül 
a könyvvizsgálatért felelős személyt, Bruszt Anna könyvvizsgálót 
a Társaság törlésének időpontjával tisztségéből felmenti. 
Tököl Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TVCS 
Kft. „v.a.” iratanyagának őrzését és kezelését Tököl Város Ön-
kormányzata térítésmentesen vállalja, a rendezett iratokat irat-
jegyzékkel együtt a végelszámoló köteles átadni a törlésre vonat-
kozó végzés jogerőre emelkedését követő 10 napon belül. 
Tököl Város Képviselő-testülete - tekintettel a TVCS Kft. „v.a.” 
végelszámolásának befejezésére - a Társaság végelszámolóját, 
Taligás Margitot felmenti a végelszámolói tisztsége alól, figye-
lembe véve az általa készített és csatolt kötelezettségvállaló nyi-
latkozatot. 
Tököl Város Képviselő-testülete a 2022. március 1. - 2022. július 
31. közötti időszakban 1 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatásához 
hozzájárul, a közmunkások béréhez szükséges 30%-os önkor-
mányzati hozzájárulást 160eFt/fő erejéig a 2022. évi általános tar-
talék terhére biztosítja. 
 
Tököl Város Képviselő-testülete  
     1) a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért (cím: 

1026 Budapest, Pasaréti út 59. adósz.: 19302599-1-14 Ku-
ratórium elnöke dr. Herczegh Anita Katalin) szervezetet 
2022. évben 500.000.-Ft támogatásban részesíti, a 2022. 
évi általános tartalék terhére. 

     2) Pekárné Kovács Judit tököli édesanyát 250eFt támogatás-
ban részesíti, a Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek Fej-
lesztéséért Alapítványon keresztül. 

     3)   a Szentesi Önkormányzatot a tűzkárt szenvedett Szentesi 
dr. Papp László Sportcsarnok helyreállítása céljából 2022. 
évben 100.000.-Ft támogatásban részesíti, a 2022. évi álta-
lános tartalék terhére. 

     4) a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Majosházai 
Hospice Házat 2022. évben 100.000.-Ft támogatásban ré-
szesíti az általa 2022. évben végzendő energetikai fejlesz-
tési céljaihoz, a 2022. évi általános tartalék terhére. 

Tököl Város Képviselő-testülete  
     1) a Bíráló bizottság javaslatára – a szállítási idő nem teljesü-

lése miatt – eredménytelenné nyilvánítja a „Mini bölcsőde 
eszközbeszerzése” tárgyú eljárást, 

     2) felhatalmazza a polgármestert, a Mini bölcsőde indulásához 
szükséges eszközök egyedi beszerzésével. 

Tököl Város Képviselő-testülete a Csépi út Fő utca-Kolozsvári 
utca közötti szakaszán elvégzendő járda építési munkák elvégzé-
sével a legalacsonyabb nettó 34 882 313 Ft + Áfa (bruttó 44 300 
537 Ft) összegű ajánlatot tevő vállalkozót, a VITÉP ’95 Kft-t 
(2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.) bízza meg, egyben felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy az építési szerződést kösse meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete  
     1.  egyetért az a BAU-URB Tervező és Tanácsadó Kft-vel a 

„Tököl Város településfejlesztési koncepciójának, integrált 
településfejlesztési stratégiájának és településrendezési esz-
közeinek kidolgozása" tárgyában kötött szerződés közös 
megegyezéssel történő felbontásával. 

     2.  a „Tököl Város megalapozó vizsgálatának módosítása, il-
letve felülvizsgálata, az alátámasztó javaslat és a település-
tervek (Településfejlesztési terv és Településrendezési terv) 
elkészítése” tárgyú ajánlattételi felhívásra benyújtott aján-

latok és a bíráló bizottság javaslata alapján az eljárás nyer-
tesének a 8.200eFt nettó, (bruttó 10.414eFt) ajánlatot tevő 
Bau Urb kft-t (ügyvezető: Füredi Éva, cím: 1112 Budapest, 
Dayka Gábor u.94.) hirdeti ki, melynek fedezeteként a 
2022. évi költségvetésben szereplő bruttó 6.921.500 Ft-ot 
jelöli meg, a fennmaradó bruttó 3.492e Ft-ot a 2023. évi 
költségvetés terhére vállalja . 

     3. Felkéri a polgármestert az 1-2 pont szerinti szükséges in-
tézkedések megtételére és a tervezési szerződés aláírására. 

 

Rendeletek 

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2021.(XII.14.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők 
juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015.(I.29.) számú ren-
delet módosításáról 
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§ (6) 
bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 234.§, a 235.§ és a 236.§-ban kapott felhatalma-
zás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a köztisztviselők juttatásai-
ról és támogatásáról szóló 3/2015.(I.29.) számú rendelet módosí-
tásáról a következő rendeletet alkotja 

1. § 
A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló Tököl Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015(II.4..) számú ren-
delete 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3/A. § 
A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. 
évben 70.000.-Ft összegben állapítja meg.” 

2. § 
A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló Tököl Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015(II.4..) számú ren-
delete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

3. § 
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 2-
án hatályát veszti. 
Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2021.(XII.14.) önkormányzati rendelete a gyermekétkez-
tetési 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 a gyer-
mekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 
4/2018.(II.16.) számú rendelet módosításáról az alábbi rendeletet 
alkotja: 

1. § 
A gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról 
szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2018(II.16.) számú rendelete 1. melléklete az 1. melléklet sze-
rint módosul.
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2. § 
Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, és 2022. július 2-án 
hatályát veszti. 
1. melléklet 
1. A gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról 
szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2018(II.16.) számú rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. 
(XII. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. 
évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.8.) számú rendelet módo-
sításáról 

Tököl Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva az önkormányzat 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 követ-
kező rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevé-
telét és kiadását 1.850.637eFt-ban, azaz - Egymilliárd-nyolcszá-
zörvenmillió-hatszázharminchétezer - forintban állapítja meg, 
melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1.B. Város 
összesen” jelű táblája, melyet az 1. melléklet tartalmaz.” 

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja he-
lyébe a következő rendelkezések lépnek: 

     (A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények) 

     „a) költségvetési bevételét 1.746.038eFt-ban, 

     b)költségvetési kiadását 1.769.621eFt-ban,” 

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

     (A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények) 

     „g) költségvetési működési többletét 3.604.eFt-ban, 

     h)költségvetési felhalmozási hiányát 27.187eFt-ban,” 

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép: 

     „(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri 
Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes 
beruházási kiadását 221.597eFt-ban, azaz - Kettőszázhu-
szonegymillió-ötszázkilencvenhétezer - forintban állapítja 
meg, melynek bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.” 

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

 Intézményi térítési díjak  
bruttó árai 

Óvoda egész napos: 450.- 

ebből tízórai: 90.- 

ebéd: 270.- 

uzsonna: 90.- 

Általános Iskola  

7-10 éves korosztály 500.- 

ebből tízórai: 100.- 

ebéd: 300.- 

uzsonna: 100.- 

11-14 éves korosztály 520.- 

ebből tízórai: 100.- 

ebéd: 320.- 

uzsonna: 100.- 

Bölcsőde egész napos (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): 650.- 

ebéd: 320.- 

Szociális étkeztetés (ebéd): 710.- 

Szociális étkeztetés (ebéd) kiszállítással: 1.150.- 

Személyzeti étkezők (ebéd): 710.- 
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     (A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi) 

     „a)  általános tartalékát 2.804eFt-ban, azaz - kettőmillió-
nyolcszáznégyezer - 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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet 
lép. 

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet 
lép. 

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet 
lép. 

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet 
lép. 

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet 
lép. 

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet 
lép. 

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet 
lép. 

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 11. melléklete helyébe a 10. mel-
léklet lép. 

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 12. melléklete helyébe a 11. mel-
léklet lép. 

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 13. melléklete helyébe a 12. mel-
léklet lép. 

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 19. melléklete helyébe a 13. mel-
léklet lép. 

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 20. melléklete helyébe a 14. mel-
léklet lép. 

(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 21. melléklete helyébe a 15. mel-
léklet lép. 

(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 22. melléklete helyébe a 16. mel-
léklet lép.

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihir-
detését követő második napon hatályát veszti. 

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 
31.) önkormányzati rendelete a 2022. évi igazgatási szünet elren-
deléséről 

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptör-
vény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 
2011.évi CXCIX. törvény (a továbbiakban a Kttv.) 232.§ (3) be-
kezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya a Tököli Polgármesteri Hivatalban (további-
akba: Hivatal) dolgozó köztisztviselőkre, ügykezelőkre, valamint 
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alá tartozó 
munkavállalókra (továbbiakban együtt: foglalkoztatott) terjed ki. 

2. § 

A Hivatalban a 2022. július 18 – augusztus 19. és 2022. december 
19 – 2022. december 30. napjáig terjedő időszak igazgatási szünet. 

3. § 

(1) Az igazgatási szünet időtartama alatt a jegyző a foglalkozta-
tottak részére legalább 15 napnak megfelelő szabadságot ad ki. 

(2) A jegyző – a szabadságolási terv alapján – az igazgatási szünet 
időszakára figyelemmel határozza meg a kiadásra kerülő szabad-
ságot. 

4. § 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a folyamatos feladatellátás 
és a zavartalan ügymenet biztosítása érdekében ügyeletet kell tar-
tani, csökkentett ügyfélfogadási idővel. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, 
és 2023. január 2-án hatályát veszti. 

 

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. 
(I. 31.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 
szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet módosításáról 

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdés 
a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 23.§ (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatköré-
ben eljárva, az országos településrendezési és építési követelmé-
nyekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményeiről szóló a 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésben biztosított véle-
ményezési jogkörében eljáró állami főépítészi hatáskörben eljáró 
Pest Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével a kö-
vetkezőket rendeli el:



15

1. § 

A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 
3. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 

„21.  pasztellszínek: kis telítettségű színek, melyek között kerülni 
kell a mesterséges árnyalatokat, leginkább a neonszíneket 
és előnyben kell részesíteni a meleg árnyalatokat, mint a 
bézs, okker, sárga, barna, vörös árnyalatai” 

2. § 

A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 
12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelke-
zések lépnek: 

(Építmények színezésekor/átszínezésekor az építmény egészének 
színével és anyaghasználatával, valamint az utcaképpel és a 
szomszédos épületekkel nem harmonizáló homlokzat-színezés és 
tetőfedési anyagok nem alkalmazhatók. A település bel – és kül-
területén az anyag használatra vonatkozó egyedi építészeti tiltó 
rendelkezések:) 

„a) anyag, homlokzat, szín: Az építményeken tilos a hagyományos 
anyaghasználattól (pl. tégla-,fa-, kőburkolat, vakolt felület, 
TRESPA, CEPRAL) eltérő homlokzatburkolás (pl.: fém- és mű-
anyag lemezborítás), és az rikító, erős homlokzati színezés. Szí-
nezéskor pasztellszínek alkalmazása javasolt. 

b)  tetőhéjazat: Az építményeken tilos a hagyományos anyaghasz-
nálattól (pl. cserép, cserepes fémlemez, régi palatető, szórt kőz-
úzalék, kishajlásszögű tetőn a karcolt fémlemez) eltérő tetőbur-
kolás pl. bitumenes hullámlemez, műanyag- és fém trapéz- és hul-
lámlemez, hagyományostól (pl. szürke, antracit, barna, 
vörösesbarna, terrakotta) eltérő rikítószínű (pl.: direkt piros, zöld, 
kék, sárga) héjazat alkalmazása tilos.” 

3. § 

A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 
V. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„V. Fejezet 

A településkép-érvényesítési eszközök” 

4. § 

A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 
V. Fejezete a következő 24/A. §-sal egészül ki: 

„24/A. § 

(1) Kérelemre a településképi követelményekről és a hatályos te-
lepülésrendezési eszközben foglalt előírásokról - a kérelem beér-
kezésétől számított 8 napon belül, szakmai konzultációt és ezen 
belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban: szakmai konzultáció) 
kell biztosítani. 

(2) A szakmai konzultáció kötelező az alábbi esetekben: 

a)   új lakóépület építése, 

b)  meglévő lakóépület átalakítása, bővítése esetén, ha az eredeti 
épület tömege, tetőszerkezete a közterület felé eső, illetve az 
oldalkert irányából utca, illetve egyéb közterület felől látható 
módon megváltozik, 

c)   rendeltetésváltozás, rendeltetési egységek számának növeke-
dése. 

(3) A településképi szakmai konzultáció az önkormányzati főépí-
tész feladata.  

(4) A szakmai konzultációról emlékeztető készül, amelyben rög-
zíteni kell a felvetett javaslatok lényegét, valamint az önkormány-
zati főépítész lényeges nyilatkozatait, melyeket az építkezés során 
be kell tartani.” 

5. § 

A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 
25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„25. § 

Településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési el-
járás) kell lefolytatni 

a)  a helyi védettségű egyedi érték részét képező épület vonatko-
zásában homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület szí-
nezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása, 

b)  helyi védettségű területi érték területén lévő épület közterület-
ről látható homlokzatán előtető, védőtető, ernyőszerkezet épí-
tése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerű-
sítése, bővítése, megváltoztatása, 

c)   az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési 
egysége számának megváltozása (a továbbiakban együtt: ren-
deltetésváltozás), 

d)  közterületen és helyi védettségű területi érték területén keres-
kedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, át-
alakítása, felújítása, melynek mérete az építési tevékenységgel 
nem haladja meg a 20 m2 alapterületet, 

e)   helyi védettségű területi érték területén lévő közterületről köz-
vetlenül látható, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény 
építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenységgel 
nem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot, és a 3,5 m gerinc-
magasságot, 

f)   a reklám-elhelyezési településképi követelmények érvényesí-
tése érdekében a reklámok és reklámhordozók elhelyezése ese-
tén.” 

6. § 

A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 
27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„27. § 

(1) A bejelentési eljárás során 

a)  a kérelem és annak melléklete, 

b)  a hiánypótlás és 

c)   az ügyfél által tett nyilatkozat 

papír alapon, vagy digitális adathordozón benyújtva csak írásban 
terjeszthető elő. * 

(2) A bejelentés tartalmazza: 

a) a bejelentő nevét, 

b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

c) a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklám-
hordozó elhelyezése vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését, 

d) a tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy 
rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát, 
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e) az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megva-
lósítása vagy a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének ter-
vezett időtartamát. 

(3) A bejelentéshez a településképi követelményeknek való meg-
felelést igazoló építészeti-műszaki, illetve egyéb tervet, to-
vábbá rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszkö-
zök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfe-
lelést igazoló dokumentációt kell mellékelni. A bejelentésnek 
a bejelentés tárgyától függően tartalmaznia kell: 

a) meglévő állapotról fényképfelvételt, 

b) műszaki leírást, 

c) a tervezett állapot formáját, mennyiségét, méretét és a kivite-
lezés technológiáját, 

d) a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és elhelyezé-
sének módját, 

e) elrendezési rajzot, 

f) reklám elhelyezésének helyétől – amennyiben indokolt – szín-
terve, környezetbe illesztett látványtervet. 

(4) Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem felel meg az (4) 
bekezdésben meghatározott tartalmi követelményeknek, az el-
járást meg kell szüntetni. 

(5) Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánytalan a bejelen-
tést követően, az Ákr. szerinti teljes eljárásban a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiak-
ban: Tvtv.) meghatározott határidőn belül (15 nap) a 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 26/C §-a szerint hatósági 
határozatban kell dönteni. 

(6) Amennyiben a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához 
kötött tevékenység közterület-használati hozzájáruláshoz is 
kötött, a közterület-használati hozzájárulás kiadására csak a 
településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a meg-
engedő határozat birtokában és az abban meghatározott ki-
kötések figyelembevételével kerülhet sor. 

(7) A bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevé-
kenység folytatását ellenőrizni kell, ha a bejelentési eljárás 
lefolytatásának elmulasztását észlelik, vagy, ha a tevékenység 
folytatását a bejelentési eljárás során megtiltották vagy azt 
tudomásul vették, de attól eltérő végrehajtást tapasztalnak, 

a) a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 26/E. § szerint jár el a kö-
telezési eljárás kell lefolytatni, vagy  

b) reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén 15 napon belül a me-
gyei kormányhivatalt értesíteni.” 

7. § 

A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 
28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„28. § 

(1) Az Ákr. szabályai alapján - hivatalból vagy kérelemre - tele-
pülésképi kötelezési eljárást kell lefolytatni, és szükség esetén kö-
telezést kell kibocsátni 

a) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben 
foglaltak megszegése, 

b) a településképi bejelentés elmulasztása, 

c) településképi bejelentési eljárás során meghozott döntéstől el-
térő végrehajtás, valamint 

d) az e rendeletben meghatározott valamely településképi köve-
telmény megszegése esetén. 

(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott esetekben a 
figyelmeztetést tartalmazó döntésben - megfelelő határidő bizto-
sításával – fel kell hívni a jogsértőt a jogszabálysértés megszün-
tetésére.  

(3) A jogszabálysértés megszüntetésére kiszabott határidő ered-
ménytelen elteltét követően – településképi kötelezés formájában 
a jogsértőt a településképi követelmények teljesítésére kell köte-
lezni.” 

8. § 

A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 
15. alcíme a következő 28/A. §-sal egészül ki: 

„28/A. § 

(1) Az e rendeletben szabályozott településképi véleményezési, 
településképi bejelentési és település képi kötelezési eljárásokkal 
kapcsolatos hatásköröket Tököl Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Ügyrendi Bizottságára ruházza át.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntéseket a főépítészi tevékenység-
ről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés c) 
pontja alapján az önkormányzati főépítész készíti elő, a Tököli 
Polgármesteri Hivatal közreműködésével.” 

9. § 

Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) 
számú rendelet 

a)   14. § c) pontja, 

b)   15. § 6. pontja, 

c)   16. § e) pontja, 

d)   26. §-a. 

10. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, 
és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti. 

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. 
(II. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. 

évi költségvetéséről 

Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-tes-
tület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya Tököl Város Önkormányzatára (a továbbiak-
ban: Önkormányzat), a képviselő-testületre és annak bizottsága-
ira, a polgármesterre, polgármesteri hivatalra és az Önkormányzat 
költségvetési szervként működő intézményeire (a továbbiakban 
az intézmény). 

A címrend 

2. § 

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények – 
külön-külön – alkotnak egy-egy címet.
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Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 

3. § 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal 
és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és 
kiadását 1.725.484eFt-ban, azaz – Egymilliárd-hétszázhuszon-
ötezer-négyszáznyolcvannégyezer – forintban állapítja meg, 
melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1.B. Város 
összesen” jelű tábla (továbbiakban 1. melléklet) tartalmazza. 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények 

a)   költségvetési bevételét 1.564.971eFt-ban, 

b)   költségvetési kiadását 1.644.760eFt-ban, 

c)   finanszírozási bevételét 160.513eFt-ban, 

d)   finanszírozási kiadását 80.724eFt-ban, 

e)   finanszírozási többletét 79.789eFt-ban, 

f)   költségvetési hiányát 79.789eFt-ban, 

g)   költségvetési működési többletét 49.025eFt-ban, 

h)   költségvetési felhalmozási hiányát 128.814eFt-ban, 

i)   a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 
160.513eFt-ban, 

j)   költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-ban 

állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összessé-
gében hiányt nem eredményezve. A fentiek jogszabály szerint elő-
írt bontását, mérlegszerűen e rendelet „1.A. Város mérleg” jelű 
tábla (a továbbiakban az 1. melléklet) tartalmazza. 

(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá 
az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények ösz-
szes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban 
és tartalommal: 

a)   a b)–i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az 
„1.B. Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban az 1_B. 
számú melléklet), 

b)   az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Önkormányzat” 
jelű tábla (a továbbiakban a 2. melléklet), 

c)   a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.Polgár-
mesteri Hivatal” jelű tábla, (a továbbiakban a 3. melléklet), 

d)   a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.Hagyo-
mányőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4. melléklet), 

e)   a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát Óvoda” 
jelű tábla (a továbbiakban a 5. melléklet), 

f)   a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár 
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. melléklet), 

g)   a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivárvány 
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 7. melléklet), 

h)   a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde” jelű tábla (a 
továbbiakban a 8. melléklet), 

i)   a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „9. 
Művelődési Központ” jelű tábla (a továbbiakban a 9. melléklet), 

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott mel-
lékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket. 

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségveté-
sének összes felújítási kiadását – 98.676eFt-ban, azaz – Kilenc-
vennyolcmillió-hatszázhetvenhatezer - forintban állapítja meg, 
melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. mellék-
lete tartalmazza. 

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes beru-
házási kiadását 63.848eFt-ban, azaz – Hatvanhárommillió-
nyolcszáznegyvennyolcezer - forintban állapítja meg, melynek 
bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza. 

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi 

a)   általános tartalékát 21.999eFt-ban, azaz – Huszonegymillió-
kilencszázkilencvenkilencezer - forintban állapítja meg, 

b)   felhalmozási céltartalékát 20.000eFt-ban, azaz – Húszmillió, 
működési céltartalékát 0eFt-ban, azaz – nulla- ezer forintban 
állapítja meg. 

(8) A tartalékok kimutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza. 

(9) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az Önkormányzat elő-
irányzat felhasználási ütemtervét. 

(10) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, pro-
jektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli 
ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. melléklet, a be-
vételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a 15. mel-
léklet tartalmazza. 

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények több éves kihatással járó feladatainak elő-
irányzatait éves bontásban e rendelet 16. melléklete szerint fo-
gadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az 
adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 

(12) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. melléklete 
tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 
18. melléklet mutatja be. 

(13) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19. mel-
léklet szerint, a központi alrendszerből származó forrásokat a 20. 
melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott támogatásokat a 21. mel-
léklet szerint fogadja el. 

(14) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmé-
nyek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22. 
melléklet mutatja be. 

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

4. § 

(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület ki-
zárólagos hatáskörébe tartozik. 

(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés 
alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okira-
tukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésé-
vel kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a haté-
konyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdál-
kodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az 
ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett. 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költség-
vetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és 
a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 
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(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása 
nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás 
növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, 
a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők. 
(5) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási 
és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a ki-
adási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a 
(6)–(9) bekezdésben foglaltak szerint. 
(6) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások elő-
irányzatainak növelésére, kivéve az Ávr. 36. § (2) bekezdésében 
foglalt eseteket. 
(7) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott 
működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az állam-
háztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pén-
zeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően- saját hatáskör-
ben felhasználhatják. 
(8) Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költ-
ségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a 
pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok fe-
lett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv gazdasági ve-
zetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével 
kerülhet sor. 
(9) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott elő-
irányzat módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon 
belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 
30 napon belül tájékoztatja. Az előirányzatok felett részleges jog-
körrel rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a 
pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok fe-
lett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv adatszolgálta-
tása útján tesznek eleget. 
(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinanszí-
rozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igénylésé-
hez szolgáltatott adatok valódiságtartalmáért (létszám stb.), az el-
számolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint 
kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, do-
kumentumokat naprakészen vezetni. 
(11) Önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyúj-
tásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az 
olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényel-
nek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a követ-
kező évekre költségvetési kihatással járnak, a képviselő-testület 
előzetes engedélye alapján kerülhet sor. 
(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ön-
kormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök el-
különített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, vagy állami-
lag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására. 
(13) A Képviselő-testület – figyelemmel a 142/2021.(XII.9.) 
számú képviselő-testületi határozatban foglaltakra – felhatal-
mazza a Polgármestert, hogy az intézmények zavartalan műkö-
désének biztosítására, a tervezett költségvetési bevételek terhére, 
átmeneti időre évközi hitelt (munkabérhitelt és folyószámlahitelt) 
vegyen igénybe éven belüli visszafizetéssel. 
(14) A cafetéria-juttatásának összege a köztisztviselők esetében 
bruttó 200.000.-Ft/fő/év, az Önkormányzat és az Önkormányzat 
költségvetési szervei által foglalkoztatottak esetében nettó 
72.000.-Ft/fő/év. 
(15) Jutalmazásra a rendszeres személyi juttatások eredeti elő-
irányzatának maximum 15%-a használható fel. 

5. § 

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 
előző évi maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. Az Ön-
kormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények marad-
ványuk megállapítása során maradványt terhelő kötelezettségként 
csak olyan kötelezettség-vállalást mutathat ki, amely a beszámo-
lás évében keletkezett és kötelezettségvállalási dokumentummal 
igazolni tud. A Képviselő-testület a szabad (kötelezettség-válla-
lással nem terhelt) maradvány terhére felhasználási kötelezettsé-
get állapíthat meg, abból elvonást eszközölhet. 

6. § 

(1) A 2022. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott szerve-
zetek, magánszemélyek legkésőbb 2023. január 31-ig kötelesek 
a számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként) juttatott ösz-
szegek rendeltetésszerű felhasználásáról számot adni. A benyújtott 
elszámolásokról szóló beszámolót – bizottsági véleményekkel – 
a képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

(2) A számadási határidő elmulasztása a finanszírozás, támogatás 
felfüggesztését, jogszabálysértés vagy nem rendeltetésszerű fel-
használás visszafizetési kötelezettség elrendelését vonja maga 
után. 

(3) A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérő fel-
használását a Képviselő-testület engedélyezheti. 

(4) A Képviselő-testület a támogatási összeg folyósításával, el-
lenőrzésével, elszámolásával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg. 

(5) Az e §-ban szabályozott kérdésekről a finanszírozott, támoga-
tott szervezettel, magánszeméllyel megállapodásban kell rendel-
kezni. A megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntés 
alapján a polgármester jogosult. A támogatás csak a támogatási 
szerződés megkötését követően nyújtható. 

7. § 

Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, cél-
jellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a 
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program meg-
valósítási helyére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal hir-
detőtábláján (helyben szokásos módon), valamint az önkormány-
zat hivatalos honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 
hatvanadik napig közzé kell tenni. A közzétételre nem kerül sor, 
ha a döntéstől számított 60 napon belül a támogatást visszavonják 
vagy arról a kedvezményezett lemond. A közzététel mellőzhető, 
ha a támogatás az adott költségvetési évben egybeszámítva nem 
éri el a 200eFt-ot. 

8. § 

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 
pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történő gazdálkodással 
összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó 
értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megren-
delésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy 
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vo-
natkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést 
kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szer-
ződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok vál-
tozásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan 
napon belül. A közzétételről a szerződést kötő személy gondos-
kodik. A közzététel módjára a 7. §-ban foglalt rendelkezések az 
irányadók. 
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(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – álta-
lános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, 
ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti 
értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az idő-
szakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – 
szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy 
évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési 
évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések 
értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szem-
pontjából egybe kell számítani. 

9. § 

Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testü-
let 2 millió forint értékhatárig a polgármesterre átruházza, a pol-
gármester e döntéseiről a soron következő rendes ülésen a képvi-
selő-testületet tájékoztatni köteles. 

10. § 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, rendelkezés 
során a Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú 
önkormányzati rendelet szabályai az irányadók. 

11. § 

(1) A nettó 10 millió forintot meghaladó, a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) hatálya 
alá tartozó, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket 
az önkormányzat külön szabályozza a Közbeszerzési szabályzat 
XIV. fejezetében. 

(2) A Kbt. hatálya alá tartozó, a nettó 2 millió forintot meghaladó, 
de a nettó 10 millió forintot el nem érő beszerzések esetén leg-
alább 3 ajánlat beszerzése szükséges és a beszerzés nyertesét a 
képviselő-testület választja ki. 

(3) A Kbt. hatály alá tartozó, a nettó 2 millió forintot el nem érő 
beszerzések esetén a beszerzés tárgyáról és általában kért ellen-
értékéről tájékozódni kell. A beszerzés során a legkedvezőbb fel-
tételeket kínáló, vagy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő 
személy, illetve szervezet kerülhet kiválasztásra, melyről a pol-
gármester dönt. 

12. § 

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetés vég-
rehajtása során a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni, külö-
nös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvényre, az államháztartásról szóló 
2011.évi CXCV. törvényre, Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényre, valamint az ál-
lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletre. 

 

Záró rendelkezések 

13. § 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azon-
ban tárgyév január 1. napjától kell alkalmazni. 

14. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép ha-
tályba.

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. 
(II. 14.) önkormányzati rendelete 

a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 
28.) számú rendelet módosításáról 

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói ha-
táskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló Tököl Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014(X.28.) számú ren-
delete 11. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendel-
kezés lép: 

(A képviselő-testületi ülést össze kell hívni:) 

„b)a Képviselő-testület bizottságának indítványára, valamint” 

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló Tököl Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014(X.28.) számú ren-
delete 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja 
össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és 
napirendjének meghatározásával.” 

2. § 

Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2014(X.28..) számú rendelete 11. § (2) bekezdés c) pontja. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. 

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. 
(II. 24.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet módosításáról 

Tököl Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 
szóló 3/2021.(II.8.) számú rendeletét az alábbiak szerint módo-
sítja. 

1. § 

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevé-
telét és kiadását 1.873.773eFt-ban, azaz - Egymilliárd-nyolc-
százhetvenhárommillió-hétszázhetvenhárom - forintban álla-
pítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 
„1.B. Város összesen” jelű táblája, melyet az 1. melléklet tartal-
maz.” 

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja he-
lyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal 
és az intézmények ) 
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„a)költségvetési bevételét 1.744.896eFt-ban, 

b)   költségvetési kiadását 1.768.479eFt-ban, 

c)   finanszírozási bevételét 128.877eFt-ban, 

d)   finanszírozási kiadását 105.294eFt-ban,” 

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

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal 
és az intézmények ) 

„g)költségvetési működési többletét 8.342eFt-ban, 

h)  költségvetési felhalmozási hiányát 31.925eFt-ban,” 

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép: 

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes beru-
házási kiadását 226.335eFt-ban, azaz – Kettőszázhuszonhatmil-
lió-háromszázharmincötezer - forintban állapítja meg, melynek 
bontását e rendelet 11. melléklete 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 2.304eFt-ban, azaz – kettőmillió-há-
romszáznégyezer - forintban állapítja meg,” 

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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. 
(II.8.) számú rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. 
(II.8.) számú rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. 
(II.8.) számú rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. 
(II.8.) számú rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. 
(II.8.) számú rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 10. melléklete helyébe a 9. mel-
léklet lép. 

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 11. melléklete helyébe a 10. mel-
léklet lép. 

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 12. melléklete helyébe a 11. mel-
léklet lép. 

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 13. melléklete helyébe a 12. mel-
léklet lép. 

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 17. melléklete helyébe a 13. mel-
léklet lép. 

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 19. melléklete helyébe a 14. mel-
léklet lép. 

(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 20. melléklete helyébe a 15. mel-
léklet lép. 

(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 21. melléklete helyébe a 16. mel-
léklet lép. 

(17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021.(II.8.) számú rendelet 22. melléklete helyébe a 17. mel-
léklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihir-
detését követő második napon hatályát veszti. 

 

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. 
(II.24.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi sza-
bályairól szóló 21/2018.(XII.21.) számú rendelete hatályion 

kívül helyezéséről 

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésének első fordulatában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településtervek tar-
talmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés b) pont-
jában foglaltakra is – a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti a településfejlesztéssel, településrendezéssel és te-
lepüléskép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
helyi szabályairól szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 21/2018(XII.21.) számú rendelete. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, és 2022. július 4-én 
hatályát veszti. 
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