Tököl Város Önkormányzata

_________Meghívó_________
Tököl Város Képviselő-testülete
2021. október 28-án (csütörtökön) 9,00 órai

a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság
2021. október 28-án (csütörtökön) 8,00 órai

az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2021. október 28-án (csütörtökön) 8,00 órai

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2021. október 28-án (csütörtökön) 8,00 órai

kezdettel tartandó ülésére,
melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő u. 117.)
Javaslat a napirendi pontokra:

Napirendet tárgyaló
bizottság

1.) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
2.) Településképi rendelet módosítása

PTKÜB

3.) Óvodák beszámolója a 2021/2022. nevelési év beindításáról

OMSB

4.) Óvodai feladatellátási koncepció

PTKÜB, OMSB

5.) 2021. évi közösségi pályázati kiírás

PTKÜB, OMSB, SZEB

6.) „Szép Város, Rendezett Környezet" 2021 verseny

PTKÜB

7.) Tulajdonosi hozzájárulás az okmányiroda kormányablakká történő átalakításához,
és a lakótelepi iskola felújításához
8.) Létszámstop feloldási kérelem

PTKÜB

9.) Közterületi ingatlanok utcanév meghatározása (Huba utca, Csokonai utca)

PTKÜB

10.)

Tököli szennyvíztisztító telep fejlesztési igénye

Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036 (Beruházási terv, Felújítási és pótlási terv)
jóváhagyása
12.)
Akácos úton található 421/22. hrsz. alatti ingatlan értékesítése árverés útján
11.)

13.)

Beszámoló a Szigetszentmiklósi Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi munkájáról

14.)

Egyebek

PTKÜB, OMSB

PTKÜB
PTKÜB
PTKÜB
PTKÜB

ZÁRT

Sajátos nevelési igényű gyermekek Narancsliget Óvodában történő
nevelése költségeinek kiegészítése
Bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása

Tököl, 2021. október 21.

Ágics Antal s.k.
bizottság elnök

Malaczkó István s.k.
bizottság elnök

Vaslaki Judit s.k.
bizottság elnök
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PTKÜB, OMSB
SZEB

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. október 28-ai ülésére

Tárgy: Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
j Hoffman Pál polgármester

j Előterjesztő

Scháffer Enikő szervezési ügyintéző

1 Előterjesztés szakmai előkészítője

j 2021. október 28.

| Az ülések időpontja

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

{ egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
Azzal a kiegészítéssel terjesztem Önök elé a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről és lejárt
határidejű határozatokról szóló beszámolómat, hogy a 2020. novembere óta történt eseményekről, meghozott
döntésekről előzetes egyeztetési, és utólagos tájékoztatási kötelezettségemnek valamennyi média felületen
folyamatosan eleget tettem.__________________________________________________________________________________________________
Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

A határozat tárgya

A megtett intézkedés

A Képviselő-testület 2021.11.
féléves munkaterve

Határozat
továbbítása
az
érintettek részére megtörtént

Polgármester

Javaslat
Pest
kitüntető
adományozására

megyei
díjak

A felterjesztések beküldése
határidőben megtörtént

azonnal

Polgármester

Az
ösztöndíj pályázat
kihirdetése megtörtént

111/2021. (IX.23.)

azonnal

Polgármester

112/2021. (IX.23.)

azonnal

Polgármester

Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2021. évi
fordulója
Tököl
Népművészetéért
Egyesület
Tököl
név
használatára
vonatkozó
kérelme
A H6 HÉV korszerűsítéséhez
szükséges rendezési terv
módosítása

113/2021. (1X.23.)

azonnal

Polgármester

Tököl, 123/1 hrsz-ú kivett
saját
használatú
út
utcanevének meghatározása

114/2021. (IX.23.)

azonnal

Polgármester

Tököl, 123/26 hrsz-ú kivett
saját
használatú
út
utcanevének meghatározása

Folyamatban

116/2021. (IX.23.)

azonnal

Polgármester

Az
„Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatása”
című pályázat keretében
megvalósuló György utca Kossuth Lajos utca között)
egyoldali járda felújítása

Ajánlatkérés folyamatban, a
műszaki ellenőri szerződés a
kivitelezési szerződéssel együtt
kerül majd aláírásra.

Határozatszám

Határidő

97/2021. (1X.23.)

azonnal

A felelős
Polgármester

101-109/2021.
(1X.23.)

azonnal

110/2021. (IX.23.)

1

Határozat
megtörtént

továbbítása

A településrendezési tervének
módosítását
megalapozó
terveket
a
lakossági
véleményeztetése folyamatban.
A
településrendezési
terv
módosításához szükséges
önkormányzati forrást nem
igénylő
háromoldalú
településrendezési
szerződés
aláírása folyamatban
Folyamatban

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Határozatszám

Határidő

A felelős

A határozat tárgya
építési
beruházásához
szükséges műszaki ellenőr,
és az ajánlattételre felkérni
kívánt gazdasági szereplők
kiválasztása

A megtett intézkedés

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
2021. szeptember

21

Egyeztető tárgyalás a Fővárosi Vízművek képviselőivel Tökölön
Lakihegy Rádió riportja Hoffman Pál polgármesterrel

23

Bizottsági és képviselő-testületi ülések

25

Patak Fesztivál a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtárban. Tököl Önkormányzat 30 eFt értékű díját Bosnyák
Simonné adta át a díjazott művész részére

28

Egyeztető megbeszélés Szél-Molnár Gáborral a repülőtér logisztikai területén Jégcsarnok kialakításával
kapcsolatban, valamint Antal Sebestyén úrral a repülőtéri hasznosításról

30

Tököli Weöres Sándor Általános Iskola VEKOP-7.3.3-17 pályázat Workshop rendezvénye

2021. október

1

Kisép-Generál Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft ünnepélyes projektátadó rendezvénye
Szigetszentmiklóson, „A mikro, kis-, és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye
területén" című pályázati konstrukcióban finanszírozást nyert projekt megvalósulása alkalmából

5

Szépkorúak köszöntése

8

Fitting-Ker Kft 30 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepség

9

Szüreti felvonulás Tökölön

12

Állampolgársági eskütétel a Polgármesteri hivatalban

13

Egyeztető tárgyalás a Fővárosi Vízművek képviselőivel a szennyvíztisztító telep kapacitás-kihasználtság és
a korlátozott ideig ismét igényelhető víz- vagy szennyvízhálózati csatlakozás ügyében

.../2021. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Intézmények beszámolója
Bölcsőde
Miután augusztusban elbúcsúztunk az óvodába készülő gyerekektől, szeptemberben megkezdtük az új gyermekek
beszoktatását. Elkészítettük a 2021 /2022-es évre vonatkozó munkarendünket.
Nevelési értekezletek időpontja: szeptember 01, 15,29, október 13.
Szeptember 08.-án megtartottuk szokásos évi tűzriadó próbánkat.
Szeptember 27.-én a Nébih előre nem bejelentett ellenőrzést tartott az intézményben.____________________________________

Napsugár Óvoda
Augusztus 26. nevelőtestületi értekezlet
Augusztus 26. szülői értekezlet az új gyermekek szüleinek
Szeptember 1. Iskolába menő gyermekek kiírása a KIR rendszerből
Szeptember 1. évnyitó ünnepség az iskolában
Szeptember 1. új gyermekek érkezése, beszoktatása
Szeptember 2. Új gyermekek bevitele a KIR rendszerbe. Az intézmény Intézkedési tervének elkészítése, Szülők
tájékoztatása
Szeptember 9. Logopédiai pótszűrés
Szeptember 10-11. Továbbképzésen a Szigetcsépi Óvodában
Szeptember 15. Szülői értekezlet mind két csoportban
Szeptember 20. A Védőnő tisztasági vizsgálatot végzett
Szeptember 29. Vezetői értekezlet
Szeptember 30 . Beindulta Birkózás
Október 01. 2021. évi októberi felmérés leadása (központi költségvetés]
Október 04. Állatok világnapja
Október 05. Játékeszközök felülvizsgálata
Október 05. Hüllő bemutató
Október 06. Családsegítő látogatása, szociális segítő bemutatása
Október 08. Statisztikai adatszolgáltatás a KIR rendszerben
Október 11. Szociális segítő első időpontja, az intézmény és dolgozok bemutatása
Október 12. Nefelejcs Bábszínház előadása
Október 14. Szüret az óvodában
Október 18. Vezetői értekezlet
Októbet 18. Fényképezés az óvodában
Október 21. Hangszersimogató, zenés foglalkozás 10. Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka és Demjén
Gergely közreműködésével Zenei foglalkozást tartottak hangszerbemutatóval egybekötve________________________________

Horvát Óvoda
Augusztus 26. nevelőtestületi értekezlet
Augusztus 30. szülői értekezlet az új gyermekek szüleinek
Szeptember 1. Iskolába menő gyermekek kiírása a KIR rendszerből
Szeptember 1. évnyitó ünnepség az iskolában
Szeptember 1. új gyermekek érkezése, beszoktatása

Szeptember 2. Új gyermekek bevitele a KIR rendszerbe /folyamatos beszoktatás /

Az intézmény Intézkedési tervének elkészítése, Szülők tájékoztatása

Szeptember 6. Szülői értekezlet mind két csoportban
Szeptember 8. POK továbbképzés volt a nemzetiségi óvodák részére

Szeptember 9. Logopédiai pótszűrés
Szeptember 10-11.1 fő továbbképzésen vett részt /Mozgás és anyanyelv módszertan/
Szeptember 20. A Védőnő tisztasági vizsgálatot végzett
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Szeptember 29. Vezetői értekezlet

Szeptember 28. POK továbbképzés volt a nemzetiségi óvodák részére
Október 01. 2021. évi októberi felmérés leadása (központi költségvetés)
Október 04. Állatok világnapja
Október 05. Játékeszközök felülvizsgálata

Október 05. Hüllő bemutató
Október 06. Szüret az óvodában
Október 06. Családsegítő látogatása, szociális segítő bemutatása
Október 08. Statisztikai adatszolgáltatás a KIR rendszerben
Október 11. Szociális segítő első időpontja, az intézmény és dolgozok bemutatása

Október 12. Nefelejcs Bábszínház előadása

Október 18. Vezetői értekezlet

Októbet 19. Fényképezés az óvodában
Október 28. Hangszersimogató, zenés foglalkozás a Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka és Demjén

Gergely közreműködésével Zenei foglalkozást tartottak hangszerbemutatóval egybekötve

Szivárvány Óvoda

Július:
26. Az óvoda megkezdte nyári zárását. Az ügyeletet a Hagyományőrző, a Horvát és a Napsugár Óvoda biztosította.

Augusztus:

23. Óvoda nyitása. Ezen a napon a Fittingker Kft átadta a mezítlábas parkot a gyerekeknek, mely az óvoda udvarán

került elhelyezésre.

25. Szülői értekezlet az új gyerekek szülei részére - Csépi úton.
26. Szülői értekezlet az új gyerekek szülei részére - Lakótelepen.

30. Nevelőtestületi értekezlet mindkét intézmény részére.
Szeptember:

1 .Részt vettünk az iskolai évnyitón, ahol elbúcsúztattuk a nagycsoportos gyerekeket. Folyamatosan történnek a
beszoktatások az új gyerekek részére.

7. Intézményünkbe ellátogatott a védőnő, tisztasági vizsgálatot végzett a gyerekeken.

8. Farkas Katalin óvodavezető helyettes a POK által szervezett továbbképzésen vett részt Budapesten.

21-23. Fényképezkedés mindkét intézményünkben.
21. Szülői értekezlet a Kenguru és a Süni csoportban.
28. Zeneovi a Művészeti Iskola keretein belül.

29. Megkezdődött a birkózás óvodánkban. Két csoportban tartja az edző, mert nagy volt az érdeklődés. A gyerekek
nagyon élvezik.

30. Gézengúz zenés előadása mindkét intézményben. Szülői értekezlet a Bagoly csoportban.
Október:

5. Szüreti mulatság az óvodában. ( Szőlő szemezgetés, must készítés)

7. Szülői értekezlet a Katica és a Darázs-Garázs csoportban a lakótelepen.
Két kolléganő ( Ócsai-Biró Viktória, Vörösné Farkas Éva) távoktatáson vett részt a Biztonságos Óvoda programban.

8. Segítséget kaptunk a Családsegítő Szolgálattól Schalk Gabriella szociális segítő személyében, aki folyamatosan
minden hétfőn részt vesz az óvoda életében.
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12. A Süni és a Darázs-Garázs csoport együtt kirándult a csepeli kresszparkba és a rakétás játszótérre, mivel ez a két
csoport van benne a Biztonságos Óvoda programban. így ezeken a helyszíneken kamatoztatni tudták tudásukat.

13. Kenguru csoport a Szigethalmi Vadasparkba kirándult.
14. Muzsikás Péter zenés előadást tartott mindkét intézményben.
Október 18-tól intézményünkben beindult a katolikus és a református hittan oktatás heti egy alkalommal,

délutánonként.

Hagyományőrző Óvoda
Szeptember
09.Középső csoport Szülői értekezlet
10.Nagycsoport Szülői értekezlet
21.Zene Ovi
23. Szüretelés
24.Szüreti Nap
29 Védőnői látogatás
Logopédiai ellátás / minden hét csütörtök délelőtt/
Október

05. Fajátékok állapotfelmérése
08. Statisztika
12 Gézengúz színház
13. Kukorica törés
15. Kukorica fosztás, kukoricafosztás
14. Zene ovi
22.Tök Nap
Logopédiai ellátás / minden hét csütörtök délelőtt/
26. Katolikus hittan_________________________________________________________________________________________________________________

Védőnői szolgálat
2021. 09.30-án védőnői munkaértekezleten vettünk részt, melynek napirendi pontjai a következők voltak:
-Dr. Burst Gabriella tisztifőorvosnő köszöntötte a résztvevőket, illetve a Járási Hivatalvezető Asszony nevében
megköszönte az iskolát ellátó védőnőknek az iskolai tanulók COVID-19 oltásának lebonyolításában nyújtott
segítséget.
-Husovszkyné Fischer Julianna járási vezető védőnő ismertette a 2021. évi személyi változásokat, illetve tartott egy
szakmai összefoglalót a 2020. évi területi és iskolai védőnői tevékenységről
-Járványügyi aktualitások
-Tájékoztatás, összefoglaló, a területi védőnői szolgálatok gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről készült,
2020. évi tájékoztatók adatainak összesítése alapján
-Beszámoló a 2020. évi CSVSZ munkáról
-Óvodai felmentéssel kapcsolatos tudnivalók
-Aktualitások
2021.10.06-án szakmai megbeszélés történt, melynek tárgya a kiemelten magas területi védőnői létszámok, és a
lecsökkent iskolai létszám miatti körzetrendezés, valamint szakmai javaslattétel egy új körzet létrejöttével
kapcsolatosan. Helyszín: Tököl Város Önkormányzata. Résztvevők: Gaál Ágnes Jegyző Asszony, Rácz Judit Aljegyző
Asszony, Husovszkyné Fischer Julianna Járási Vezető Védőnő PMKH Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népeü. Osztály,
és Forgácsné Szabó Emese Csoportvezető védőnő.
Tököl Város 1. körzetének védőnője, várandóssága miatt, 2021.10.04-től megkezdte tartós távollétét, ezért ez a körzet
ismét tartós helyettesítéssel látja el feladatait. A helyettesítést ellátó védőnő jómagam, Forgácsné Szabó Emese
védőnő.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. október 28-án tartandó ülésére
Tárgy: A településkép védelméről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Sipiczki Zoltán főépítész, Gaál Ágnes jegyző

Véleményező bizottság neve

PTKÜB

Az ülések időpontja

2021. október 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

A településképi rendelet módosítására a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kerül sor.
A rendelet módosítását az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXV1II. törvény
és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2021. július 1. napjától hatályba lépő
változásai teszik szükségessé. A módosítás főbb szakmai területei a következők:
•
•
•
•
•
•

jogharmonizációs módosítások,
az eljárásrendi szabályok meghatározása,
eljárási hatáskörök felülvizsgálata,
az előírások és a településképi szempontból jelentős területek közti összhang javítása,
a kerítés szabályozások felülvizsgálata,
a Reklám és felirat szabályozás felülvizsgálata.

A módosítás során néhány pontosításra is sor kerül.

A rendelet-tervezet előkészítésére a településfejlesztési koncepcióról, az és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet VI. fejezetében biztosított véleményezési jogkörében eljáró partnerségi egyeztetés
szerinti érintettek, államigazgatási véleményének kikérésével kerül sor. A véleményezésre megküldött
rendelet-tervezetet az 1. számú melléklet tartalmazza.
A partnerségi egyeztetésben érintettek nem tettek észrevételt, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
43/A.§ (6) bekezdés c) pontjában szereplő szervek közül az államigazgatási véleményezés keretében a
Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze tett felülvizsgálati javaslatokat, mely alapján a jelen
előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását kezdeményezzük.
Tököl, 2021. október 18.

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 23.§ (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az országos
településrendezési és építési követelményekről 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. (XL8.)
Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró állami főépítészi
hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális
örökség védelméért felelős miniszter, Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:
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l .§
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 rendelkezések 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 külterületén 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 műanyag
lemezborítás), és az rikító, erős homlokzati színezés. Színezéskor pasztellszínek alkalmazása
javasolt.
b)
tetőhéjazat: Az építményeken tilos a hagyományos anyaghasználattól (pl. cserép, cserepes
fémlemez, régi palatető, szórt kőzúzalék, kishajlásszögű tetőn a karcolt fémlemez) eltérő
tetőburkolás pl. bitumenes hullámlemez, műanyag- és fém trapéz- és hullámlemez, 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 14. § c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A „Történelmi településmag" településképi szempontból meghatározó területen a településképet
meghatározóan az alábbi területi építészeti követelmények érvényesek:)
,,c)
kerítés: a településképet meghatározó kerítés betétje csak nem tömör kialakítású, átszellőzést
biztosító lehet, kivéve a már meglévő tradicionális tököli tömör téglakerítések esetében. A hátsó
és az oldalsó telekhatáron tömör kerítés a szomszéd jogokra tekintettel nem létesíthető."

4 .§
A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 15. § 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A „Történelmi településmag’’ településképi szempontból meghatározó területen a településképet
meghatározóan az épületek, építmények elhelyezésére az alábbi egyedi építészeti követelmények
érvényesek:)
„6.
Áttört kerítés létesíthető, a belátás elleni védelemként sövény vagy cserjesor telepíthető, a meglévő
tömör kerítés megtartható, amennyiben az gazdaságosan felújítható."

5 .§
A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 16. § e) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A „Hagyományos kertvárosias lakóterületek" településképi szempontból meghatározó területen a
településképet meghatározóan az alábbi területi és egyedi építészeti követelmények érvényesek:)
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„ej

kerítés: a teljesen tömör, átláthatatlan utcai kerítés építése nem megengedett. A telkek közterületi
határain áttört kerítés építhető, amelynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50%át nem haladja meg, az átszellőzést biztosítani kell. A meglévő tömör kerítés megtartható,
amennyiben az gazdaságosan felújítható."

6 .§
A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet V. Fejezet címe helyébe a következő
rendelkezés lép:
„ V. Fejezet
A településkép-érvényesítési eszközök"

7 .§
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 településrendezési eszközben foglalt
előírásokról - a kérelem beérkezésétől 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,
bj
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,
ej
rendeltetésváltozás, rendeltetési egységek számának növekedése.
(3) A településképi szakmai konzultáció az önkormányzati főépítész feladata.

(4) A szakmai konzultációról emlékeztető készül, amelyben rögzíteni kell a felvetett javaslatok lényegét,
valamint az önkormányzati főépítész lényeges nyilatkozatait, melyeket az építkezés során be kell
tartani."

8 .§
A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 25. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„25. §
Településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési eljárás} kell lefolytatni
aj
a helyi védettségű egyedi érték részét képező épület vonatkozásában homlokzati nyílászáró cseréje,
a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,
bj
helyi védettségű területi érték területén lévő épület közterületről látható homlokzatán előtető,
védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
bővítése, megváltoztatása,
ej
az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (a
továbbiakban együtt: rendeltetésváltozásj,
dj
közterületen és helyi védettségű területi érték területén kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű
épület építése, bővítése, átalakítása, felújítása, melynek mérete az építési tevékenységgel nem
haladja meg a 20 m2 alapterületet,
ej
helyi védettségű területi érték területén lévő közterületről közvetlenül 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 gerincmagasságot,
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helyi védettségű területi érték területén közterületről látható kerítés építése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
a reklám-elhelyezési településképi követelmények érvényesítése érdekében a reklámok és
reklámhordozók elhelyezése esetén."

9 .§
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,
bj
a hiánypótlás és
ej
az ügyfél által tett nyilatkozat
papír alapon, vagy digitális adathordozón benyújtva csak írásban terjeszthető elő. *

[2] A bejelentés tartalmazza:
aj
a bejelentő nevét,
bj
a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
c)
a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy
rendeltetésváltoztatás megjelölését,
d)
a tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a
telek helyrajzi számát,
ej
az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok,
reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát.

(3) A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki, illetve
egyéb tervet, továbbá rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó
követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt kell mellékelni. A bejelentésnek a bejelentés
tárgyától függően tartalmaznia kell:
aj
meglévő állapotról fényképfelvételt,
bj
m űszaki leírást,
ej
a tervezett állapot formáját, mennyiségét, méretét és a kivitelezés technológiáját,
dj
a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és elhelyezésének módját,
ej
elrendezési rajzot,
f)
reklám elhelyezésének helyétől - amennyiben indokolt - színterve, környezetbe illesztett
látványtervet.

(4) Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem felel meg az (4j bekezdésben meghatározott tartalmi
követelményeknek, az eljárást meg kell szüntetni.
(5) Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánytalan a bejelentést követően, az Ákr. szerinti teljes
eljárásban a településkép védelméről szóló 2016. évi LXX1V. törvényben ja továbbiakban: Tvtv.j
meghatározott határidőn beiül (15 napj a 314/2012. (XI.8J 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 megengedő határozat birtokában és az abban meghatározott
kikötések figyelembevételével kerülhet sor.
(7) A bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység 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,
aj
a 314/2012. (XI.8J Korm. rendelet 26/E. § szerint jár el a kötelezési eljárás kell lefolytatni, vagy
bj
reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén 15 napon belül a megyei kormányhivatalt értesíteni."
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10. §
A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 28. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„28. §
(1) AzÁkr. szabályai alapján - hivatalból vagy kérelemre - településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni,
és szükség esetén kötelezést kell kibocsátni
aj
a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,
b)
a telep üléskép i bejelen tés elm ulosztása,
ej
településképi bejelentési eljárás során meghozott döntéstől eltérő végrehajtás, valamint
dj
az e rendeletben meghatározott valamely településképi követelmény megszegése esetén.
(2) Az (lj bekezdés aj-dj pontjaiban meghatározott esetekben a figyelmeztetést tartalmazó döntésben megfelelő határidő biztosításával —fel kell hívni a jogsértőt a jogszabálysértés megszüntetésére. (3) A
jogszabálysértés megszüntetésére kiszabott határidő eredménytelen elteltét követően — településképi
kötelezés formájában a jogsértőt a településképi követelmények teljesítésére, és egyidejűleg a kötelezettet
településkép-védelmi bírság megfizetésére kell kötelezni."

11. §
A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 15. alcíme a következő 28/A-28/C. §sál egészül ki:

„28/A. §
(1) A településképi szempontból meghatározó területeken az egyedi védett építményt érintő területi és
egyedi építészeti követelmény be nem tartása miatt kiszabható településkép-védelmi bírság összeg
aj
természetes személy esetén 150.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig,
bj
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 200.000 Ft-tól 2.000.000
Ft-ig
terjedhet.

(2) A településképi szempontból meghatározó területeken egyedi védett építményt nem érintő területi és
egyedi építészeti követelmény be nem tartása miatt kiszabott településkép-védelmi bírság összeg
aj
természetes személy esetén 100.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig,
bj
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 100.000 Ft-tól 1.000.000
Ft-ig
terjedhet.
(3) Az (lj-(2j bekezdésben meghatározottaktól eltérő esetekben a településkép-védelmi bírság összeg
a)
természetes személy esetén 100.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig,
bj
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 100.000 Ft-tól 500.000 Ftig terjedhet.

28/B. §
(1) A településképvédelmi bírság kiszabása esetén a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló
2017. évi CXXV. törvény 10. § (2j bekezdésében meghatározott szempontokat mérlegelve kell dönteni.

(2) A bírságot a bírság összegét megállapító határozatban meghatározott határidőre és az abban
megjelölt módon kell teljesíteni. A megfizetés elmaradása esetén azÁkr. végrehajtási szabályai alapján kell
eljárni. A településkép-védelmi bírságról hozott határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül
fellebbezés nyújtható Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez.
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28/C. §
(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 tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzati főépítész készíti elő, a Tököli Polgármesteri Hivatal
közre m üködésével."

12. §
Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 26. §-a.

13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik
napon hatályát veszti.

Tököl, 2021. október 28.

Hoffman Pál
polgármester

Gaál Ágnes
jegyző

ZÁRADÉK
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét
2021. október... napján tartott ülésén alkotta, 2021. október... napján kihirdetésre került.

Gaál Ágnes
jegyző

Aláírás
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, a Pénzügyi Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző
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l.számú melléklet: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKÜLDÖTT RENDELET-TERVEZET: Tököl
Város Önkormányzata Képviselő-testületének(...) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 23.§ (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az országos
településrendezési és építési követelményekről 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 véleményezési 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 következőket rendeli el:

l.§
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, minta 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 rendelkezések 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 külterületén 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 műanyag
lemezborítás}, és az rikító, erős homlokzati színezés. Színezéskor pasztellszínek alkalmazása
javasolt.
b}
tetőhéjazat: Az építményeken tilos a hagyományos anyaghasználattól (pl. cserép, cserepes
fémlemez, régi palatető, szórt kőzúzalék, kishajlásszögű tetőn a karcolt fémlemez} eltérő
tetőburkolás pl. bitumenes hullámlemez, műanyag- és fém trapéz- és hullámlemez, 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 14. § c) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(A „Történelmi településmag'’ településképi szempontból meghatározó területen a településképet
meghatározóan az alábbi területi építészeti követelmények érvényesek:}
,,c}
kerítés: a településképet meghatározó kerítés az utcafronton 50-60cm magas lábazatú, legfeljebb
l,8m magasságú, a kerítés betétje csak nem tömör kialakítású, átszellőzést biztosító lehet, kivéve
a már meglévő tradicionális tököli tömör téglakerítések esetében. A hátsó és az oldalsó
telekhatáron tömör kerítés a szomszéd jogokra tekintettel nem létesíthető.”
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4 .§
A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 15. § 6. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(A „Történelmi településmag" településképi szempontból meghatározó területen a településképet
meghatározóan az épületek, építmények elhelyezésére az alábbi egyedi építészeti követelmények
érvényesek:}
„6.
Áttört kerítés létesíthető, a belátás elleni védelemként sövény vagy cserjesor telepíthető, a meglévő
tömör kerítés megtartható, amennyiben az gazdaságosan felújítható."

5 .§

A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 16. § e) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(A „Hagyományos kertvárosias lakóterületek" településképi szempontból meghatározó területen a
településképet meghatározóan az alábbi területi és egyedi építészeti követelmények érvényesek:)
,,e)
kerítés: a teljesen tömör, átláthatatlan utcai kerítés építése nem megengedett. A telkek közterületi
határain áttört kerítés építhető, amelynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50%át nem haladja meg, az átszellőzést biztosítani kell.
Kerítés az utcafronton 50-60 cm magas lábazattal, legfeljebb l,8m magassággal létesíthető a
rendezett járdaszinttől. A meglévő tömör kerítés megtartható, amennyiben az gazdaságosan
felújítható."

6 .§
A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet V. Fejezet címe helyébe a
következő rendelkezés lép:
„V. Fejezet
A településkép-érvényesítési eszközök"

7 .§
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 településrendezési eszközben foglalt
előírásokról - a kérelem beérkezésétől 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 növekedése.
(3) A településképi szakmai konzultáció az önkormányzati főépítész feladata.
(4) A szakmai konzultációról emlékeztető készül, amelyben rögzíteni kell a felvetett javaslatok lényegét,
valamint az önkormányzati főépítész lényeges nyilatkozatait, melyeket az építkezés során be kell
tartani."

8. §
8

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

„25. §
Településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési eljárás} kell lefolytatni
a)
a helyi védettségű egyedi érték részét képező épület vonatkozásában homlokzati nyílászáró cseréje,
a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,
b}
helyi védettségű területi érték területén lévő épület közterületről látható homlokzatán előtető,
védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
bővítése, megváltoztatása,
c}
az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (a
továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás},
d}
közterületen és helyi védettségű területi érték területén kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű
épület építése, bővítése, átalakítása, felújítása, melynek mérete az építési tevékenységgel nem
haladja meg a 20 m2 alapterületet,
e}
helyi védettségű területi érték területén lévő közterületről közvetlenül 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 gerincmagasságot,
f}
helyi védettségű területi érték területén közterületről látható kerítés építése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
g}
a reklám-elhelyezési településképi követelmények érvényesítése érdekében a reklámok és
reklámhordozók elhelyezése esetén."

9.§
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) Nem folytatható le településképi bejelentési eljárás az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben
építési engedélyhez és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött kutatási, vizsgálati,
kiállítási célt szolgáló és lakó rendeltetést bemutató épület építése, a műemléket vagy műemléki területet
érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött
tevékenység esetében.

(3) A
a}
b}
c}
d}

e}

bejelentés tartalmazza:
a bejelentő nevét,
a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy
rendeltetésváltoztatás megjelölését,
a tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a
telek helyrajzi számát,
az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok,
reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát.

(4) A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki, illetve
egyéb tervet, továbbá rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó
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követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt kell mellékelni. A bejelentésnek a bejelentés
tárgyától függően tartalmaznia kell:
a)
meglévő állapotról fényképfelvételt,
b)
műszaki leírást,
ej
a tervezett állapot formáját, mennyiségét, méretét és a kivitelezés technológiáját,
d)
a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és elhelyezésének módját,
ej
elrendezési rajzot,
f)
reklám elhelyezésének helyétől - amennyiben indokolt - színterve, környezetbe illesztett
látványtervet.

(5) Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem felel meg az (4) bekezdésben meghatározott tartalmi
követelményeknek, az eljárást meg kell szüntetni.

(6) Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánytalan a bejelentést követően, az Ákr. szerinti teljes
eljárásban a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Tvtv.j
meghatározott határidőn belül (15 nap} a 314/2012. (X1.8.J Korm. rendelet 26/C §-a szerint hatósági
határozatban kell dönteni.
(7) A reklám- és hirdető-berendezések esetében az igazolás érvényességének időtartama 2 év, egyéb
esetekben az igazolás határozatlan időtartamra szól. A bejelentéstől számított 1 éven belül kell
megkezdeni a tevékenységet, ellenkező esetben ismételten be kell jelenteni.
(8) 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 megengedő határozat birtokában és az abban meghatározott
kikötések figyelembevételével kerülhet sor.
(9) A bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység 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,
aj
a 314/2012. (XL8.J Korm. rendelet 26/E. § szerint jár el a kötelezési eljárás kell lefolytatni, vagy
bj
reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén 15 napon belül a megyei kormányhivatalt értesíteni."

10. §
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 - településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni,
és szükség esetén kötelezést kell kibocsátni
aj
a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,
bj
a településképi bejelentés elmulasztása,
c)
településképi bejelentési eljárás során meghozott döntéstől eltérő végrehajtás, valamint
dj
az e rendeletben meghatározott valamely településképi követelmény megszegése esetén.

(2) Az (1) bekezdés aj-dj pontjaiban meghatározott esetekben a figyelmeztetést tartalmazó döntésben megfelelő határidő biztosításával —fel kell hívni a jogsértőt a jogszabálysértés megszüntetésére.
(3J A jogszabálysértés megszüntetésére kiszabott határidő eredménytelen elteltét követően —
településképi kötelezés formájában a jogsértőt a településképi követelmények teljesítésére, és egyidejűleg
a kötelezettet településkép-védelmi bírság megfizetésére kell kötelezni.”

11. §
A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 15. alcíme a következő 28/A28/C. §-sal egészül ki:
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„28/A. §
(1) A településképi szempontból meghatározó területeken az egyedi védett építményt érintő területi és
egyedi építészeti követelmény be nem tartása miatt kiszabható településkép-védelmi összeg
a)
természetes személy esetén 150.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig,
b) jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 200.000 Ft-tól 2.000.000
Ft-ig
terjedhet.
(2) A településképi szempontból meghatározó területeken egyedi védett építményt nem érintő területi és
egyedi építészeti követelmény be nem tartása miatt kiszabott településkép-védelmi bírság összeg
a)
természetes személy esetén 100.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig,
bj
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 100.000 Ft-tól 1.000.000
Ft-ig
terjedhet.

(3) Az (lj-(2j bekezdésben meghatározottaktól eltérő esetekben a településkép-védelmi bírság összeg
a)
természetes személy esetén 100.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig,
b)
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 100.000 Ft-tól 500.000 Ftig terjedhet.

28/B. §
[1] A településképvédelmi bírság kiszabása esetén a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló
2017. évi CXXV. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott szempontokat mérlegelve kell dönteni.

[2] A bírságot a bírság összegét megállapító határozatban meghatározott határidőre és az abban
megjelölt módon kell teljesíteni. A megfizetés elmaradása esetén azÁkr. végrehajtási szabályai alapján kell
eljárni. A településkép-védelmi bírságról hozott határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül
fellebbezés nyújtható Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez.

28/C. §
(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(l) bekezdés szerinti döntéseket a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.} Korm. rendelet
2. § (5) bekezdés ej pontja alapján az önkormányzati főépítész készíti elő, a Tököli Polgármesteri Hivatal
közrem űködésével."

12. §

Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 26. §-a.

13. §
Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.
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Pest Megyei

Ügyiratszám: PE/AF/00286-3/2021

Ügyintéző: Ferencz Dóra

Tárgy: Tököl településképi rendeletének módosítása vélemény

Telefon: (+36 1)485 6990

Hivatkozási szám: 10770-4/2021

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Hoffman Pál polgármester részére
Tököl Város Önkormányzata

2316 Tököl
Fő u. 117.

Tisztelt Polgármester Úr!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 43/A.§ (7) bekezdésben foglaltak alapján az alábbi véleményt adjuk Tököl

Város településképi rendelet módosításának tervezetéről.
A jóváhagyandó munkarésszel kapcsolatos észrevételeink:

1.

kerítés magasságával kapcsolatos előírást a helyi építési

Felhívjuk a figyelmet, hogy a

szabályzatban lehet megfogalmazni.
Fentiekre tekintettel a rendelet-tervezet 14.§ c) pontjának és 16.§ e) pontjának felülvizsgálatát kérjük.

2.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a jogszabálynak a
címzettek

számára

Fenti jogszabályi

egyértelműen

hivatkozásra

értelmezhető szabályozási tartalommal

tekintettel

a

TKR-tervezet 27.§-ának

kell rendelkeznie.

felülvizsgálatát

kérjük

összhangban az R. 26/B.§ (1) bekezdésével és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 8.§ (2) bekezdés c) pontjával, amely alapján az önkormányzat településképi bejelentési

eljárást folytathat le az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Étv). 57/F. § hatálya alá nem tartozó, az építésügyi hatósági engedélyhez nem
kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem

minősülő építési tevékenységek, valamint bejelentési eljárást folytat le az Étv. 57/F. § hatálya alá
nem tartozó, rendeltetésmódosítást vagy a rendeltetési egységek számának megváltozását jelentő
rendeltetésváltozások, továbbá a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében.

3.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az R. 26/B.§ (1a) pontja értelmében a településképi rendeletben eljárási

szabályokat

lehet

meghatározni

a településképi

bejelentési

eljárással

összefüggésben.

A TKR-tervezet 27.§ (7) bekezdése szerinti rendelkezést nem lehet a településképi bejelentési
eljárással kapcsolatban előírni.

4.

A TKR-tervezet 28/A.§ (1)

bekezdésében alkalmazott ..településképvédelmi összeg" kifejezés

helyett a magasabb rendű jogszabályok szerinti ..településkép-védelmi birság" kifejezés használatát

kérjük.

Állami Főépítészi Iroda
1052 Budapest. Városház u. 7. Levélcím: 1364 Budapest. Rt. 270
Telefon: (+36 1)485 6900
E-mail: allamifoepitesz@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
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2. oldal

Pest Megyei Kormányhivatal

5.

PE/AF/00286-3/2021

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 101. § alapján a rendelet tervezet

nem tartalmazhat keltezést, és kihirdetésre vonatkozóan dátumot. A hatálybalépés a rendelet
megjelölésébe kerül.

Az egyeztetési eljárásra vonatkozó megjegyzéseink:

1.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a településképi rendelet módosításának dokumentációját az R. 43/A.§
(6) bekezdés c) pontjában szereplő összes szervnek meg kell küldeni véleményezésre.
Településképi

rendelet vagy annak

módosítása

véleményezési

eljárás lefolytatása

nélkül

jogszerűen nem fogadható el.

2.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az R. 43/A.§ (8) bekezdés szerint a polgármester a településképi arculati

kézikönyv, településképi rendelet elfogadás előtt ismerteti a képviselő-testülettel a beérkezett
véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását, egyeztetés esetén a

illetve az elfogadott vélemények alapján a

jegyzőkönyvet,

kézikönyv tervezetében

és a

településképi rendelet tervezetében javasolt módosításokat.

3.

Az R. 43/B.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a polgármester az elfogadott kézikönyvet és
településképi rendeletet, illetve ezek módosítását az elfogadást követő 15 napon belül rövid,

közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi az önkormányzati honlapon hirdetményben és az

önkormányzati hivatalban nyomtatásban.

4.

Kérjük, hogy a jóváhagyott településképi arculati kézikönyvet, településképi rendeletet az R. 43/B.§

(1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint küldje el hitelesített pdf és szerkeszthető digitális
formátumban az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt az állami főépítészi hatáskörében eljáró
Pest Megyei Kormányhivatalnak (a továbbiakban: Hivatal), vagy az R. 43/B.§ (1) bekezdés c) pontja

szerint a kézikönyvet és a településképi rendeletet szerkeszthető digitális formátumban a

jegyzőkönyvvel együtt, mint elektronikus úton hitelesített dokumentumokat tegye elérhetővé a
Hivatal számára.
5.

Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet 4/A.§-a értelmében a jegyző a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által működtetett

Integrált

Jogalkotási

Rendszer

igénybevételével

gondoskodik

az

önkormányzati

rendelet

kihirdetését követő öt munkanapon belül az önkormányzati rendelet és valamennyi idöállapot
szerinti egységes szerkezetű szöveg Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételéről.

6.

Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2.§ (4)
bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzat képviselő testületé által alkotott rendeletnek

illeszkednie kell a jogrendszer egységébe. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (3) bekezdése
szerint az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és az egyeztetési eljárás szabályainak maradéktalan betartását.

Kelt: Budapesten, az elektronikus aláírás idöbélyegzése szerint
Dr. Tamai Richárd kormánymegbízott

nevében és megbízásából:
Váradi Tibor

állami főépítész

Állami Főépítészi Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7. Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270
Telefon: (+36 1)485 6900
E-mail: allamifoepítesz@pest gov hu Web. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
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NM-H

Nemzeti Média- es Hírközlés Hatosáé

Epitmenyengedelyezesi Osztály
Iktatószám: EE K /22602-2/2021.
Tárgy: Tokol - településképi rendetet
véleményezése
Ügyintéző: Dr Lakatos István Antal
Tel.: 1 457 7168
E-mail: lakatos, istvan antal@nmhh hu
Hív. szám: 10770-5/2021

Tokol Város Polgármestere
Hoffman Pál polgármester részére
Tokol
Fő u 117
2316

Tisztelt Polgármester Úr!
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban Hatóság) Tokol Város
települesképi rendeletének módosítási tervezetet megvizsgálta

A tervezet szerint nk>dositás hírközlési érdeket nem sért, az elfogadás ellen a Hatóság
kifogást nem emel
Fent véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint egyes telepu'ésrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8 ) Korm rendelet 43/A §-ára hivatkozással adta ki
a Hatóság

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta dr Rajnai Judit osztályvezető Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nennzet Médiá
ét Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és niegbizásából Budapesten az
elektrcn&us aláírás szerinti időpontban
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Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
2509 Esztergom, Strázsa-hegy £ 1525 Budapest, Pf. 86

\

Ügyfélfogadás: 1121 Budapest, Költő utca 21.

O

•>
7997

Tel.: 1/391-4610

*
A'

Fax: 1/200-1168

E-mail: dinpi@dinpi.hu www.dinpi.hu
KÉR azonosító: D1P, KRID: 711100335

Üi.sz.: D1NP1/5563-1/2021.
Ü.int.: Vrabély Panni
Tárgy: Tököl Város, településkép védelméről szóló
rendelet módosításának véleményezése
Hiv.sz.: -

Kérjük, válaszában hivatkozzon
ügyiratszámunkra és ügyintézőnkre!

Hoffman Pál úr,
polgármester

Sipiczki Zoltán Mihály úr,
főépítész
Tököl Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Tököl
Fö u. 117.
2316
Tisztelt Polgármester Úr!

Tököl Város településkép védelméről szóló rendelete módosításának tervezetével
kapcsolatban a tak.lechncrkozpot.hu oldalra feltöltött dokumentációra vonatkozóan az alábbi
tájékoztatást adjuk.

A módosítás tartalmával, annak jóváhagyásával szemben táj- és természetvédelmi
szempontból kifogást nem emelünk.

Véleményünket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XL 8.) Kőim, rendelet 43/A. § (6) c) bekezdése, továbbá
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37. § d) pontja alapján adtuk ki.
Budapest, 2021. október 8.

Üdvözlettel:

Füri András
igazgató megbízásá

dr. Kézdy Pál
általános igazgatóhelyettes
Kapják: ). Ciinzett-tak.lechnerkozpont.hu egyeztető felületen keresztül
2. Irattár
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
mint katonai légügyi hatóság
1055 Budapest Balaton utca f 11 • Postacím: 1885 Budapest Pf
Telefon *36 lt) 474 1469 • HM 21-670 • Fax *36 (1j 474-1404 • HM 21-655
E-mail klh@hm gov hu ♦ Hivata Kaou Hcr védelmi M.nisztérum - EIR

Nyt szám- 13911-2/202Vh
Hív szám 10770-8/2021

sz péoány

Hoffrnan Pál
Tököl Város Polgármester
részére

Tököl
Tárgy: Tököl Város településrendezési tervének módosítása

Tisztelt Polgármester Ur!
A fenti hivatkozási számú megkeresésére Tököl Város településrendezési tervének
módosítása tárgyában a katonai légügy hatóságként eljáró I IM Állami Légügyi Főosztály észrevétel*

nem tesz, kifogást nem emel az adott területre vonatkozólag különös követelményeket a
településrendezési eszközök tanaim követe menyeivel kapcso stos ku őrös elvárásokat nem
fogalmaz meg.

Tájékoztatom Polgármeste* urat, hogy véleményemet a településfejlesztési koncepaoió'. az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI 8) Korm rendelet (a
továbbiakban- Kormányrendelet) 38 § <41 bekezdés a) pontjára és 9 melléklete táblázata 14
sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság a jelöléséről szőlő 392/2016. (Xli 5J
Korm rendelet 1 §-bar kijelöli illetékességi területemen eljárva adtam meg
Tájékoztatom tisztel! Polgármester ural, hogy véleményem nem minősül a Kormányrendelet
9 melléklete táblázatának 20 sorában meghatározott honvédelemért felelős miniszter mint
államigazgatási szerv véleményének

Budaoest. idöbé yeg szennt

Tiszteletté
Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter
nevében és megbízásából

Halászné dr. Tóth Alexandra ezredes

főosztályvezető
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. október 28-i ülésére
Tárgy: Az óvodák tájékoztatója a 2021/2022. nevelési év beindításáról
Előterjesztő

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

óvodavetetők

Véleményező bizottság neve

OMSB

Az ülések időpontja

2021. október 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakban terjesztem Önök elé az óvodák beszámolóját a 2021/2022. nevelési év beindításáról.
Kérem, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek!

.../2021. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, az óvodák beszámolóját a 2021/2022. nevelési év beindításáról
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezetők

Aláírás
Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

_

—C—. 1

_

Törvényességi szempontból: Jegyző

1

HAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA
BESZÁMOLÓ NEVELÉSI ÉV BEINDÍTÁSÁRÓL
2021-2022
Az óvodai nevelési év rendje
Az óvodai nevelési év 2021 szeptember 1 -töl 2022. augusztus 31. napjáig tart.
Óvodát kezdő gyermekek fogadása szeptember 1-től. folyamatos.
Az óvoda decemberi zárva tartása: Ebben a nevelési évben a Napsugár Óvoda adja az ügyeletet, két
ünnepközött.
Nyári foglalkozási rend 2021. június 01-től 2022. augusztus 31-ig tart.
Alapító Okirat szerinti feladatellátás

A hatályos alapító okirat kelte, száma

2O16.május 19.

1.

Fenntartó neve, címe

Tököl Város Önkormányzata, Tököl Fö út 117

2.

Az intézmény hatályos alapító okirat szerinti neve

Tököl Város Önkormányzatának
Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvodája

3.

Az intézmény székhelye, neve, címe

Hagyományőrző Óvoda, 2316 Tököl Fö utca 49.

4.

Felvehető maximális létszám

75 fö

5.

Az intézmény óvodai csoportjainak száma

3

6.

Az intézmény napi nyitva tartái ideje

Napi 11.óra (6.00- 17.00)

7.

Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai

Óvodai nevelés

Humánerőforrás (személyi feltételirendszer)

1.

Az intézmény vezetője, képviselője

2.

Az intézmény telefonszáma

3.

E-mail elérhetősége

tokolhagyomanyorzoovoda@gmail.com

4.

Óvodapedagógus álláshelyek száma

6 / betöltött állás 4 óvodapedagógussal

5.

Pedagógiai asszisztens

1

6.

Dajka

3

7

Konyhai dolgozó

1

Magyarics Lászlóné
06 24/479-087 +36 20/215-22-20

Ped. műnk

Pedagógus

Csop.ban
foglalk.
ped.
létszáma

(fö)

Közv.segítő
(fö)

Felsőfokú
végzettségű
ped.

Középfokú
végzettségű
ped.

(fö)

(fö)

Konyhai
dolgozó
(fö)

(fö)

Székhely
Feladatellátási hely

4

4

4

4

Kiscsoport

1

2

1

1

-

-

Középső csoport

2

1

2

2

-

-

Nagycsoport

1

1

1

1

-

-

-

1

2

Munkaidő beosztása
Az óvodapedagógusok az intézményvezető által elkészített munkarend szerint dolgoznak. A munkaidő
szeptember 1-vel lép életbe. Az intézményvezető távolléte esetén az SZMSZ-ben rögzített szabályok szerint
történik a helyettesítés.
A munkaidő beosztása óvodapedagógusoknál és dajkáknál is kétheti időkeretben van meghatározva.

Személyi ellátottság, illetve csoportlétszámok alakulása a 2021/2022 nevelési évben:
Óvoda dolgozóinak neve
Munkaköri beosztások

Csoport
neve

Óvodapedagógusok:
Szilágyi Ildikó

Kiscsoport

Pedagógiai asszisztens:
Veres Bertalanná

Statisztikai létszám
Összesen

Október 01. után
érkezők létszáma

Összesen
2021.május

18

4

22

Dajka:
Illené Romics Szilvia

Óvodapedagógusok:
Szilágyiné Agics Katalin
Éli Andrea

Középső
csoport
25

25

23

23

66

70

Dajka:
Kovács Tünde

Óvodapedagógusok:
Magyarics Lászlóné

Nagycsoport

Dajka:
Vargáné Magyarics Erika

Összesen:

Intézményünkben a következőképpen alakult az étkezési kedvezményekben részesülök
kedvezményekben nem részesülők aránya (október 1-i statisztikai adat, a későbbiekben módosulhat):
Kiscsoport

Középső
csoport

18

25

23

66

Teljes térítési díjas

11

6

7

24

100%
-os
étkezési
kedvezményezett

Rendszer gyermekvédelmi
kedvezményben részesül

-

-

-

-

100%
-os
étkezési
kedvezményezett

Tartósan beteg

-

-

-

-

100%
-os
étkezési
kedvezményezett

Családjában 3
gyermeket nevel

1

9

7

17

100%
-os
étkezési
kedvezményezett

Jövedelem alapján ingyenes

4

10

9

23

100%
-os
étkezési
kedvezményezett

Családban TB.
nevel

2

-

-

-

18

25

23

66

Összesen:

több

Gyermeket

a

Összesen:

Nagycsoport

Gyermek létszám

v.

és

3

Az előző nevelési évet 2021. augusztus 31-én 67 fővel zártuk, 49 gyermek maradt az intézményünk be. Az új
nevelési év első napján az általános iskola tanévnyitó ünnepségén elbúcsúztunk a volt nagycsoportos
gyermekeinktől. Ebben az évben 18 gyermekünk kezdte meg az általános iskola első osztályát.
A megüresedett helyekre az áprilisi 20 - május 20. között óvodai beiratkozás során 19 kisgyermek
jelentkezett. Május 21 - augusztus 31. között jelentkezett 2 kisgyermek. Szeptemberi - szeptember 30.
között 1 gyermek jelentkezett. Összesen: 27 gyermek felvételét kérték szülei intézményünkbe.
Az óvodában szintén ezen a napon kezdődött meg az új gyermekek beszoktatása, mely a nevelési év során
folyamatosan történik. Ezt megelőzően augusztus 26-án szülői értekezletet tartottunk, melyen az újonnan
felvett gyermekek szülei tájékoztatást kaptak intézményünk szokásairól. Megismerhették az
óvodapedagógusokat az óvoda épületét, beszoktatás rendjét, csoportbeosztásokat, jelet választottak
gyermekük részére.
A szülői értekezleteit személyes részvétellel kint az udvaron tartottuk meg. Évindító nevelőtestületi
értekezletünket augusztus 24-én tartottuk meg. Átvizsgáltuk és a jogszabályi változásoknak megfelelően
módosítottuk a szükséges
intézményi dokumentumokat (SZMSZ, Házirend). Az óvodapedagógusaink éves tervvel készültek fel az új
nevelési évre. Megismerték és elfogadták az óvoda éves munkatervét.
Pedagógusaink az adminisztrációs munkákhoz szükséges naplókat megnyitották, rögzítették a gyermekek
adatait. KIR adatbázisában kijelentésre kerültek az iskolába menő gyermekek, valamint rögzítettük az új
beíratottak adatait. A jelenlegi létszámunk 66 fő, a későbbiekben további 4 gyermek érkezik az óvodába.
Megbeszéltük az éves programjainkat, időpontokat, felelősöket. A nyár zárás ideje alatt az épület
helyiségeinek nagytakarítása, játékok fertőtlenítése megtörtént. A csoportszobák, mosdók tisztasági
meszelése sajnálatos módon, ebben az évben is elmaradt!

Ünnepek, ünnepélyek, programok.
IDŐPONT

SZERVEZÉSI

FELELŐS

SZERVEZÉSI
MÓD

2021.augusztus 24.

Nevelőtestületi
értekezlet

Magyaricsné

óvodai

augusztus 26.

kiscsoportos
szülőiértekezlet

Sz.I

óvodai

augusztus.30.

alkalmazotti értekezlet

Magyaricsné

óvodai

szeptember9, 10,

szülői értekezletek: középső
nagycsoport

M.I
Szilágyiné Á. K.
Éli Andrea

óvodai

szeptember 21.

Zene ovi

Magyaricsné

óvodai

Szilágyiné Á.K
Magyaricsné
Sz.I
Éli Andrea

óvodai

M.I
Szilágyiné Á. K.
Éli Andrea
Sz-I

köz.-nagy csoport
Kisközép
nagycsoport

szeptember
szeptember 24.

23.

szüretelés
Szüreti nap

október 01.

Mihály napi vásár

október. 11.

kukoricatörés, morzsolás
Gézengúz színház
Zene ovi

október 12.
október 14.
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október 20.

kirándulás

Szilágyiné Á. K.
Éli Andrea
M.I

köz.-nagy csoport

október.29.

Tök nap megszervezése

M.I
Szilágyiné A. K.
Éli Andrea
Sz-I

óvodai

november. 02.

Muzsikás Péter

Magyaricsné

óvodai

november. 11.

Márton nap

M.I

óvodai

december. 29

első
Adventi
gyújtása

Éli.A
Szilágyiné A.K

óvodai

december.7.

Mikulás

Magyaricsné

óvodai

december. 06.

második
gyújtása

Benicsné

óvodai

december. 13.

Luca-nap

Éli Andrea
Szilágyiné A.K

óvodai

december.9.

mézeskalács sütése

Éli Andrea
Szilágyiné Á.K

középső cs.

december. 13.

harmadik Adventi gyertya
gyújtása

Magyaricsné

óvodai

december. 14.

Betlehemezés

M.I

nagycsoport

gyertya

Adventi

gyertya

december. 17.
2022.
Január. 04.
Január.05.

Karácsonyi ünnep
Nevelőtestületértekezlet
Alkalmazotti értekezlet

M.I
Magyaricsné

óvodai

2022.
január 11,12,13,

Szülői értekezletek
kis,középső,nagycsoport

óvodapedagógusok

óvodai

február. 11.

Farsang

óvodapedagógusok

óvodai

februári 4.

Kisze-báb
égetés

M.I

nagycsoport
óvodai

február 21.

Projekt - hét: Víz

óvodapedagógusok

óvodai

márc 11.
márc 11.

Zászlópark
Nemzeti ünnep

óvodapedagógusok

óvodai

március. 17.

Tavaszi kirándulás

M.I
Éli Andrea
Szilágyiné A.K

középső- nagycsoport

mácrius.24.

Muzsikás Péter

Magyaricsné

óvodai

április.

Föld világnapja

óvodapedagógusok

óvodai

április.

■>
►

május. 10,11,12.

készítés,

Húsvéti
foglalkozás

kézműves

óvodapedagógusok

óvodai

Anyák napja,
csoportnak

a

három

óvodapedagógusok

óvodai
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május. 10.

Madarak, fák napja

óvodapedagógusok

óvodai

május.24.

Pünkösd

M.I

óvodai

május.27.

Gyereknap

óvodapedagógusok

óvodai

május. 31.

Nagycsoportosok
búcsúztatása

M.I

óvodai

június.03 vagy 10.

Nevelés nélküli munkanap

Magyaricsné

Fakultatív program:
Római katolikus hittam és Református hittan 2021.október 16-tól kezdődik.
Adminisztrációs feladataink:
- Szükséges adatlapok, nyilatkozatok kiosztása, melyeket az általunk kitűzött idöpontrakértünk vissza
szolgáltatni.
- Az étkezési kedvezmények érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok, Rgyvk. határozatok és a
tartósbetegséget igazoló dokumentumok bekérése.
Logopédiai foglalkozásokra és valamilyen részképesség fejlesztésre szorulók létszáma:
A nyár folyamán megtörtént a nagycsoportos gyermekek logopédiai és szintfelmérő vizsgálatai.
Szeptembertől megkezdődött a nyelvi hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkóztatása, képességeik
fejlesztése.
Logopédiai foglalkozásokra és valamilyen részképesség fejlesztésre szorulók létszáma ebben a nevelési
évben 10 fő. A gyermekek fejlesztésére heti egy alkalommal, csütörtöki napokon, délelőtt van lehetőség.
Ebben a nevelési évben 4 nagycsoportos és 3 kiscsoportos gyermek képességvizsgálatát tartjuk
szükségesnek, melyet a Szigetszentmiklósi Pedagógiai Szakszolgálat szakemberi végeznek el.
Hagyományőrző óvodánk nevelő munkájának kiemelet területei:
Elsődleges célunk:
A gyermekek mindenek felett álló érdekeinek tiszteletben tartásával nyugodt, és kiegyensúlyozott
légkör biztosítása.
Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása.
Hagyományok őrzése, kernelt tekintettel az ünnepekre.
Ismerkedés a néptánccal, helyi szokásokkal, régi használati tárgyakkal és népi játékeszközökkel
A hagyományok megjelenése az egészséges táplálkozás terén is,. Egészséges, hagyományos
ételekkel valóismerkedés.
Óvodáskorban a cselekvéssel szerzett tapasztalatok, az érzelemdús élmények hatnak az egyén
cselekedeteire. Ismeretei bővülésével később érti meg és dolgozza fel amit kapott, miközben van
hova visszakapcsolnia azokat.
Erkölcsi, esztétikai értékrendszere kialakul, a szükségletek további cselekvésre késztetik.
Felnőtt korában a néphagyomány őrzése igénnyé, mintegy magasabb rendű szükségletté válik.
Fontos feladatunk az „ünnepelni tudás” képességének alakítása. A gyerekek évröl-évre örömmel
vesznek részt a jeles napokat megelőző közös készülődésben, számukra az ünnepnap a várva várt
nap.
Külön figyelem a szabadtéri szabadmozgásra, és a szabadban történő szervezett mozgásra
Ovi foci szervezés alatt
Nagy figyelem kísérje a pontos adminisztrációt
Továbbra is feladatunk:
A szociális kompetenciák - kiemelten a kapcsolatépítés, együttműködés, szociális érdekérvényesítés és
konfliktus kezelés - megalapozását támogató készségfejlesztő játékok kezdeményezése:
- ismerkedési és kapcsolatteremtő játékok
- bizalomjátékok
- önismeret-fejlesztő játékok
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- társismereti játékok
- különbözőség elfogadását segítő játékok
- együttműködést fejlesztő játékok
- konfliktust kezelő játékok - agresszió megelőzését szolgáló játékok
A kiemelt figyelmet igénylő, kiemelten tehetséges gyermekek kiszűrése és fejlesztése.
- Feladatunk a tehetségígéretes gyermekek jellemző megnyilvánulásainak felismerése, melyek
megjelennek az
- intellektuális képességekben /szókincs, emlékezet, gondolkodás, kreativitás/
- speciális képességekben / zenei, ábrázolói, matematikai, pszichomotoros, /lelki eredetű,
mozgásban kifejezésre jutó/ kreativitás /
A gyermeki készségek fejlettségének mérése
Minden csoportban folyamatosan történik, az óvónők rögzítik a vizsgálatok eredményeit. A kapott
eredmények figyelembe vételével a fejlesztések tervezése és a fejlesztés megvalósítása.
Felelős: minden csoport pedagógusai
Nagycsoportos 5. életévüket betöltött gyermekek mérése.
A fejlesztések tervezése, megvalósítása.
Az intézményi Mérés-Értékelés eredményeként levonható következtetés:
Intézményi szinten kimagasló terület:
Szociális képességek ( udvariassági, szabályok, alkalmazkodási képességek): 18/fö
Intézményi szinten fejlesztendő terület: 24/fő
Testi érettség, motoros képességek (fizikum, nagymozgás, finomotorika- vizuális képességek)
Teendő: Szakemberek bevonásával segítjük a gyermekeket, a mozgás örömét megtapasztalják. Az
intézményünkben járó gyermekek mozgás kultúráján szeretnénk változtatni a családok bevonásával.
Sport napokat rendezünk az óvodás gyermekeknek. Továbbképzések elvégzése, szakmai napok
szervezése.
Pedagógusi továbbképzések, szakirányú képzések:
1.

Pedagógus neve

Képzést szervezi

Továbbképzés iránya

óraszám

Helyettesítő

Éli Andrea

így Tedd Ré!

Néptánc, gyermekjátékok

30 óra

SZné

Önfejlesztési terv elkészítése 2021- 2025.
Tanév elején - 2022. Önfejlesztési terv alapján várható Tanfelügyeleti ellenőrzés. Szilágyi Ildikó és Szilágyiné
Agics Katalin Önfejlesztési tervüket feltöltöttük. A vezetői és intézményi önértékelés tervek feltöltése folyamatban
van.
Karbantartási, felújítási és beszerzési terv
Az évközben adódó karbantartási és felújítási munkák az óvoda nyári zárva tartásának idejére tervezett.

A WC, MOSDÓ teljes felújítására van szükség.
Tisztasági meszelés, festés, mázolás...
csoportszobák parkettázása, festése fontos feladat lenne. Ezek a feladatok a fenntartó pénzügyi
lehetőségeitől függenek.
Intézményünkben az udvari játékok felmérése megtörtént:
A felmérés során tapasztaltak:
Az eszközök általános állapota jó a hibák javítható. A 3.számú játszóvár javítása fog nagyobb ráfordítást
igényel. A játszóvárat fokozott figyelemmel használjuk.
Az évközben adódó karbantartási feladatok elvégzése folyamatos.
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő - testület! Kérem jelen beszámolóm elfogadását.
Tököl, 2021 október 13.
Magyarics Lászlóné
intézményvezető
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HORVÁT NYELV ÁPOLÁSÁÉRT ÓVODA
BESZÁMOLÓ NEVELÉSI ÉV BEINDÍTÁSÁRÓL
2021-2022

Alapító Okirat szerinti feladatellátás
1.

A hatályos alapító okirat kelte, száma

2016. május 19.

2.

Fenntartó neve, címe

3.

Az intézmény hatályos alapító okirat szerinti neve

4.

Az intézmény székhelye, neve, címe

Tököl Város Önkormányzata Tököl Fő út 117.
Tököl Város Önkormányzatának Horvát Nyelv
Ápolásáért Napközi Otthonos Óvodája
Horvát Óvoda 2316 Tököl Csépi út 6.

6.

Felvehető maximális létszám (székhelyen)

50fő

8.

Az intézmény óvodai csoportjainak száma

2

9.

Az intézmény napi nyitva tartási ideje

Napi 11.00 óra (6^-17^)

10.

Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai

Óvodai nevelés

11.

Nemzetiségi nevelés

Horvát nemzetiségi óvodai nevelés/tanítás

Humánerőforrás (személyifeltételrendszer)
Az intézmény vezetője, képviselője

Gajárszky Istvánná Óvodavezető

Az intézmény telefonszáma

06-24/479-010; +36 20/316-99-84

3.

E-mail elérhetősége

horvatovoda@gmail. com

4.

Óvodapedagógus álláshelyek száma

5.

Nevelőmunkát közvetlenül segítő álláshelyek száma összesen

4
2

Dajkai álláshelyek

2

Konyhai dolgozó

1

Ebbö

1.

Csopor
tok

Székhely 001
Feladatellátásihely
Katica
Süni

Pedagógus
(fő)

Ped.munk.
közv. segítő
(fő)

Csop-ban
foglalk.
ped.
létszáma
(fő)

Felsőfokú
végzettségű
ped.
(fő)

Középfokú
végzettségű
ped.
(fő)

Konyhai
dolgozó

4

2

4

4

-

1

2

1

2

2

-

-

2

1

2

2

-

-

Munkaidő beosztása
Az óvodapedagógusok az intézményvezető által elkészített munkarend szerint dolgoznak.
A munkaidő szeptember 1-vel lép életbe.
Az intézményvezető távol léte esetén az SZMSZ-ben rögzített szabályok szerint történik a helyettesítés.
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■ Személyi ellátottság, illetve csoportlétszámok alakulása a 2021/2022 nevelési évben:
Statisztikai létszám
Óvoda dolgozóinak neve
Munkaköri beosztások

Óvodapedagógusok:
Gajárszky Istvánné
Péteri Miklósné
Dajka:
Szigeti Katalin
Óvodapedagógusok :
Ispánovity Teodóra
Litványi Hajnalka
Dajka:
Major Zoltán Sándomé
ÖSSZESEN:

Csoport neve

Összesen

Ossz, bői SNI

xfő

xfÖ

Október
01.
után
érkezők
létszáma

Összesen
2022.május

Katica

21

-

-

4 fő

25

Süni

20

-

-

0 fő

20

41

-

-

4

45

Intézményünkben a következőképpen alakult az étkezési kedvezményben részesülök és a kedvezményben
nem részesülők aránya (október 1-i statisztikai adat, a későbbiekben módosulhat):________ _______

Gyermek létszám
teljes térítési díjas

étkezési

Süni csoport

Ossz.

21

20
5

41

7
0

0

12
0

2

1

3

Családjában 3 v. több gyermeket
nevel
Jövedelem alapján ingyenes

5

6

11

7

8

15

Családban TB. Gyermeket nevel
Ossz.

0
21

0
20

0
41

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben részesül.
Tartósan beteg

100%-os
kedvezményezett

Katica
csoport

A nevelési év első napján az általános iskola tanévnyitó ünnepségén elbúcsúztunk a volt nagycsoportos
gyermekeinktől. Ebben az évben 12 gyermekünk kezdte meg az általános iskola első osztályát. A
megüresedett helyekre 17 kisgyermek felvételét kérték szülei intézményünkbe.
Az óvodában szintén ezen a napon kezdődött meg az új gyermekek beszoktatása, mely a nevelési év során
folyamatosan történik. Ezt megelőzően augusztus 30.-án szülői értekezletet tartottunk, melyen az újonnan
felvett gyermekek szülei tájékoztatást kaptak intézményünk szokásairól. Megismerhették az
óvodapedagógusokat az óvoda épületét, beszoktatás rendjét, csoportbeosztásokat, jelet választottak
gyermekük részére.
Évindító nevelőtestületi értekezletünket augusztus 26-án tartottuk meg.
Átvizsgáltuk és a jogszabályi változásoknak megfelelően módosítottuk a szükséges intézményi
dokumentumokat (Pedagógiai Program, Házirend).
Az óvodapedagógusaink éves tervvel készültek fel az új nevelési évre. Megismerték és elfogadták az óvoda
éves munkatervét.
Pedagógusaink az adminisztrációs munkákhoz szükséges naplókat megnyitották, rögzítették a gyermekek
adatait.
K1R adatbázisában kijelentésre kerültek az iskolába menő gyermekek, valamint rögzítettük az új beíratottak
adatait. A jelenlegi létszámunk 41 fő, a későbbiekben további 4 gyermek érkezik az óvodába.
Megbeszéltük az első féléves programokat, időpontokat, felelősöket (szüret, Mikulás, Karácsony, szülői
értekezletek,)
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A nyár zárás ideje alatt az épület helyiségeinek nagytakarítása, játékok fertőtlenítése megtörtént. A
csoportszobák, mosdók tisztasági meszelése ebben az évben is elmaradt! Az óvoda környékén
megnövekedett autós forgalom miatt, különösen fontosnak tartjuk a parkoló óvoda felöli végének kerítéssel
való mielőbbi lezárását, melyet már korábban is jeleztünk.
Udvari játékok felülvizsgálata is szükségessé vált, folyamatban van. A játékok előzetes felmérése október
05.-én megtörtént
- A Covid-19 vírus elleni védekezés érdekében intézményünkben továbbra is érvényben vannak bizonyos
korlátozások.
Az óvoda intézkedési tervét felülvizsgáltuk, módosítottuk. Az intézkedési terv tartalmát az óvoda zárt
facebook csoportján keresztül ismertettük meg a szülőkkel!
A szabályok betartása az óvoda területén mindenki számára kötelező.
A szülök továbbra is csak az óvoda bejáratáig kísérhetik gyermekeiket, itt átadják az óvoda dolgozóinak.
Folyamatosan nagy figyelmet fordítunk az épület helyiségeinek, a játékok, törölközők, ágynemük és egyéb
használati tárgyak fertőtlenítésére.
Intézményünk rendelkezik a megfelelő minőségű és mennyiségű fertőtlenítő hatású tisztítószerekkel.
A központi intézkedési terv módosításait figyelemmel kísérjük és ez alapján módosítjuk óvodánk intézkedési
tervét is.
Az időjárás függvényében a gyermekekkel a lehető legtöbb időt a szabad levegőn töltjük.
Adminisztrációs feladataink:
Szükséges adatlapok, nyilatkozatok kiosztása, melyeket az általunk kitűzött időpontra kértünk vissza
szolgáltatni.
Az étkezési kedvezmények érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok, Rgyvk. határozatok és a
tartósbetegséget igazoló dokumentumok bekérése.
Logopédiai foglalkozásokra és valamilyen részképesség fejlesztésre szorulók létszáma:
A nyár folyamán megtörtént a nagycsoportos gyermekek logopédiai és szintfelmérő vizsgálatai.
Szeptembertől megkezdődött a nyelvi hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkóztatása, képességeik
fejlesztése.
Logopédiai foglalkozásokra és valamilyen részképesség fejlesztésre szorulók létszáma ebben a nevelési
évben 8 fö. A gyermekek fejlesztésére heti egy alkalommal, hétfői napokon, délelőtt van lehetőség.
Ebben a nevelési évben 5 gyermek képességvizsgálatát tartjuk szükségesnek, melyet a Szigetszentmiklósi
Pedagógiai Szakszolgálat szakemberi végeznek el.
Óvodánk nevelő munkájának kiemelt területei:
• Elsődleges feladatunknak tekintjük a horvát nyelvvel, kultúrával, népi szokásokkal való ismerkedést,
hagyományok ápolását.
• A nevelés év folyamán kiemelt feladatunknak tekintjük a gyennekek anyanyelvi, kommunikációs
képességének fejlesztését.
• Egészséges táplálkozásra nevelés / gyümölcssaláta, kompót, gyümölcslé, zöldségek fogyasztása/

Pedagógus továbbképzések, szakirányú képzések:
Pedagógusaink minden lehetőséget kihasználnak szakmai fejlődésük érdekében.
A 2021/2022. nevelési évre tervezett állandó programok:
• Néptánc - Óvodapedagógusaink horvát népszokásokkal, néptánccal ismertetik meg a gyerekek.
• Bábelőadás, zenés műsor
• Hitoktatás - Igény szerint
Éves betervezett főbb programjaink:
1. Szeptember-október-november-december:
• nevelőtestületi értekezlet
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intézményi dokumentumok felülvizsgálata
csoportnaplók, felvételi, és mulasztási naplók megnyitása, adatok feltöltése
befogadás, beszoktatás megkezdése
szülői értekezletek
logopédiai foglalkozások beindítása az óvodában (a nyári szűrésről lemaradt gyermekek vizsgálata)
gyermekek szintfelmérése, fejlődési naplóban való rögzítése
őszhöz kapcsolódó munkafolyamatok (szüret, szölöpréselés, mustkóstolás, kukoricatörés, termények
- gesztenye, makk - gyűjtése)
őszi, tél eleji hónapokban a természet változásainak folyamatos megfigyelése
őszi séták, kirándulások
jeles napok megtartása - közös kézműves foglalkozásokkal készülés e napokra (Márton nap,
Gyermekek Világnapja, Népmese napja, Zenei Világnap, Állatok világnapja...)
töklámpás készítése
adventi készülődés
ünnepek: Mikulás, Karácsony
2. Január-február-március
iskolaérettségi szint felmérése - Pedagógiai Szakszolgálatba utalás (szükség esetén)
kontroll vizsgálati kérelmek kitöltése, továbbítása szakszolgálat felé
nevelő-testületi értekezlet - második féléves programok megbeszélése,
második féléves szülői értekezletek megszervezése, megtartása
jeles ünnepek: télüzés (kiszebáb égetés), farsang, Március 15., víz világnapja,
az évszakok folyamatos megfigyelésének fontossága - azonosságok, különbözőségek észrevétele
nyílt napok szervezése a szülők és az óvodapedagógusok részére
3. Április-május:
húsvéti ünnep az óvodában
óvodai beiratkozás a következő nevelési évre
gyermeknap megszervezése
csoportok tavaszi kirándulásai
anyák napja-köszöntés
évzáró-ballagási ünnepség
jeles napok - Föld napja, madarak, fák napja
iskolalátogatás a nagyokkal
könyvtár látogatás
4. Június-július-Augusztus:
Logopédiai szűrés
nyári élet megszervezése az óvodában - különböző programok összeállítása
dolgozók szabadságának kiadása
zárás ideje alatti karbantartási munkálatok elvégzése
gyermekeknek ügyelet biztosítása a zárás idejére ügyelet
Csoportok újra szervezése

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő- testület!
Kérem jelen beszámolóm elfogadását.
Tököl, 2021. október 12.

Gajárszky Istvánné
óvodavezető
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ököl Város Önkormányzatának

Napközi Otthonos Óvodája
Tököl, Csépi u. 6

Tel:

06-24-479-117

Mobil:

06-20-317-0270

E-mai:

tokolnapsugar@gmail.com

Beszámoló a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda
2021/2022- es nevelési év beindításáról
Az előző nevelési évet 52 fővel zártuk augusztus 31.-én, ebből 12 gyermekünk kezdte meg az általános
iskola első osztályát, akiktől 2021. szeptember 1-én az iskola tanévnyitó ünnepségén búcsúztunk el.
Ugyanezen a napon kezdődött meg óvodánkban az új gyermekek befogadása, beszoktatása.
Óvodánkba a 2021/2022-es nevelési évet 11 új gyermek kezdte meg október 1-ig.
Augusztus 30.-án tartottuk meg az újonnan felvett gyermekeink szüleinek a tájékoztató szülői értekezletét.
Megismerhették az óvoda dolgozóit, épületét, beszoktatás rendjét, csoportok beosztását, az óvoda szokásait,
házirendjét.
A nevelőtestület részére augusztus 30.-án tartottuk meg az évindító értekezletet, megbeszéltük az első féléves
programokat, időpontokat, felelősöket (szüret, Márton nap, Mikulás, Karácsony, szülői értekezlet, báb-zenés
előadásokat).
Átvizsgáltuk és a jogszabályi változásoknak megfelelően módosítottuk a szükséges intézményi
dokumentumokat ( Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend).
Az óvodapedagógusaink éves tervvel készültek fel az új nevelési évre. Megismerték és elfogadták az óvoda
éves munkatervét.
Az adminisztrációs munkákhoz szükséges naplókat megnyitották, rögzítették a gyermekek adatait.
K1R adatbázisában kijelentésre kerültek az iskolába menő gyermekek, valamint rögzítettük az új beiatottak
adatait.
A jelenlegi létszámunk 49 fő. Augusztus 31-vel másik óvodába iratkozott át felmentett gyermekünk,
szeptember 13-val egy kiscsoportos köszönt el tőlünk. Október 1-vel egy SNI-s kisgyermek távozott másik
óvodába.
A nyár zárás ideje alatt az épület helyiségeinek nagytakarítása, játékok fertőtlenítése megtörtént. A
csoportszobák, mosdók tisztasági meszelésére idén sem került sor! Az óvoda környékén megnövekedett
autós forgalom miatt, különösen fontosnak tartjuk a parkoló óvoda felöli végének kerítéssel való mielőbbi
lezárását, melyet már korábban is jeleztünk!
- A Covid-19 vírus elleni védekezés érdekében intézményünkben is szigorú szabályok bevezetésére volt
szükség.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megfogalmazott intézkedési tervben foglaltakat szem előtt tartva
készítettük el óvodánk saját intézkedési tervét. Az intézkedési terv tartalmát az óvoda zárt facebook
csoportján keresztül ismertettük meg a szülőkkel!
A szabályok betartása az óvoda területén mindenki számára kötelező.
Szeptember 1-től a szülők, csak az óvoda bejáratáig kísérhetik gyermekeiket, itt átadják az óvoda
dolgozóinak.
Az eddiginél sokkal nagyobb figyelmet fordítunk az épület helyiségeinek, a játékok, törölközők, ágyneműk
és egyéb használati tárgyak fertőtlenítésére.
Intézményünk rendelkezik a megfelelő minőségű és mennyiségű fertőtlenítő hatású tisztítószerekkel.
A központi intézkedési terv módosításait figyelemmel kísérjük és ez alapján módosítjuk óvodánk intézkedési
tervét is.
Az időjárás függvényében a gyermekekkel a lehető legtöbb időt a szabad levegőn töltjük.

12

Csoportlétszámok alakulása az október 1-i statisztika alapján 2021/2022. nevelési évben:
Csoport neve

Statisztikai létszám (fő)

Micimackó

24

Napocska

25

Összesen:

érkezik még (fő)

49

Az első hét adminisztrációs feladatai:
A gyermekétkeztetési térítési kedvezményekhez újból nyilatkoztatták az óvodapedagógusok a szülőket:
• a szülőktől határidőre bekérték a nyilatkozatokat, hogy kérik-e, és ha igen, melyik kedvezmény
alapján igénylik az ingyenességet az étkezési nyilvántartókon kedvezmények szerinti felosztásban
kellett a gyermekeket rögzíteni
• az Rgyvk. és a tartósbetegséget igazoló dokumentumok bekérése
• tájékoztatták a szülőket az óvodapedagógusok a kedvezmény összegéről
Októberi
adatok

49 fő

Gyermeklétszám

Ebből 100 %-os étkezési
kedvezményezett

Nagycsaládos

16 fő

Tartós beteg

Ofö

Családban tartós beteget nevelnek

Ofő

RGYVK

Ofö

Jövedelem utáni kedvezmény

20 fö

Összes kedvezményezett

36 fő

Logopédiai fejlesztésen vesz részt

Általános iskola első osztályába iratkozott

14 fö

12 fő

Újonnan felvett gyermekek létszáma a 2021/2022.évre

11 fő

Teljes étkezési díjat fizető

13 fő

Augusztusban Gergics Mária, az óvoda logopédusa minden nagycsoportos korú gyermekkel elvégezte a
képességfelmérést és logopédiai szűrővizsgálatot.
Ennek alapján 14 gyermeknek szükséges rendszeres fejlesztésen részt venni, ami pénteki napokon az
intézmény logopédiai helyiségében lesz megtartva.
Az érintett gyermekek szüleinek tájékoztatása megtörténik mind az óvoda mind a logopédus részéről.
Befogadó nyilatkozatot adtunk K. Viktória sajátos nevelési igényű óvodás gyermekünk részére, a
fenntartóval egyeztetve. A Pest Megyei Pedagógiai Szolgálat Budapesti Tagintézménye véleményében
foglaltak alapján a sajátos nevelési igénye vonatkozásában az előírt gondozást a fenntartó által biztosított,
előírt szakképzettségű gyógypedagógus, Gergics Mária látja el.
2021/2022-as nevelési évre tervezett állandó programok:
Birkózás
Hitoktatás- Református hitoktatás
Hitoktatás -Katolikus
Báb-előadás
A pedagógiai munka feltételrendszere
Alapító Okirat szerinti feladatellátás
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1.

A hatályos alapító okirat kelte, száma

2016. május 19.

2.

Fenntartó neve, címe

Tököl Város Önkormányzata Tököl Fő út 117.

3.

Az intézmény hatályos alapító okirat szerinti neve

Tököl Város Önkormányzatának Napsugár Napközi
Otthonos Óvodája

4.

Az intézmény székhelye, neve, címe

Napsugár Óvoda 2316 Tököl Csépi út 6..

5.

Felvehető maximális létszám

75 fő

6.

Az intézmény óvodai csoportjainak száma

3

7.

Az intézmény napi nyitva tartási ideje

Napi 11 óra (6-- 17^)

8.

Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai

Óvodai nevelés

Humánerőforrás (személyi feltételrendszer)
1.

Az intézmény vezetője, képviselője

Rácz Annamária Óvodavezető

2.

Intézményvezető helyettes

Farkas Mercédesz Ov. vez hely.

Az intézmény telefonszáma

06-24/479-117;

3.

E-mail elérhetősége

tokolnapsugar© gmail.com

4.

Óvodapedagógus álláshelyek száma

6 ebből betöltött 4ebből 1 fő tartósan távol

5.

Nevelőmunkát
közvetlenül
álláshelyek száma összesen

E
b
b
ö
1

segítő

+36 20/317-0270

3+1

Dajkai álláshelyek

3

Pedagógiai asszisztens álláshely

1

Egyéb technikai álláshely

1

Személyi ellátottság illetve csoportlétszámok alakulása a 2021/2022 nevelési évben:
Statisztikai létszám
Óvoda dolgozóinak neve

Munkaköri beosztások

Csoport neve

Ossz, bői SN1
Összesen

xfő

Október 01.
után érkezők
létszáma

Összesen
2022.május

xfő

Óvodapedagógusok:
Farkas Mercédesz
Rácz Annamária
Dajka:
Fritzné Tollár Gabriella
Jaszenovitsné Révai Csilla

Napocska

25

1

?

Óvodapedagógusok:
Újvári Rita
(Turcsánné Fimigel Katalin)tartósan távol
Dajka:
Kanyó Magda
Pedagógiai asszisztens:
Répászkyné Radnics Anett

Micimackó

24

-

?

49

1

?

ÖSSZESEN:

14

Az intézményünk minden dolgozója rendelkezik a munkaköréhez szükséges végzettséggel.
Intézményünkben egy pedagógus, Turcsánné Fimigel Katalin GED-en van, tartós távollétét tölti.

Az óvoda nyitva tartása: 06 órától - 17. 00 óráig
Intézményünk 6 - 17—-ig tart nyitva.
6.00 -7.30-ig és 16.00-17.00-ig a gyermekek összevont csoportban gyülekeznek, így az óvónők kezdő - záró
munkaideje lépcsőzetes.
Munkaidő beosztás:
Az óvoda dolgozói az intézményvezető által elkészített munkarend szerint dolgoznak.
A munkarend 2021. szeptember 1-jével lép életbe.

Intézményi hagyományok
Az óvoda hagyományos ünnepei és egyéb rendezvényei:
• nyílt ünnepeink
• karácsonyi ünnepély
• Márton-nap
• Adventi készülődés
• anyák napi köszöntő
• évzáró -, és ballagási ünnepély
•

zártkörű ünnepeink
•
•

•
•
•

Mikulás
farsang
kiszézés
húsvét
gyermeknap

•

nemzeti ünnepeink
• október 23.
• március 15.
• május 1.
• augusztus20.

•

jeles napok
• Föld napja
• madarak, fák napja
• víz világnapja
• gyermekek világnapja

Óvodánk nevelő munkájának kiemelt területei:
• az anyanyelvi nevelés szerves része az óvodai életünk minden mozzanatának, a nevelés egész
folyamatának
• a nyelvi hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkóztatása anyanyelvi és kommunikációs képességek
fejlesztése
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•

az egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra nevelés (gyümölcsök, zöldségek,
gyümölcssaláták, gyümölcslevek, zöldséglevek fogyasztása) Óvodai futóverseny megszervezése
tavasszal

Eves betervezett főbb programjaink:
• Szeptember-október-november-december:
• csoportnaplók, felvételi, és mulasztási naplók megnyitása, adatok feltöltése
•
INTÉZKEDÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

húsvéti ünnep az óvodában

Április-május:
• óvodai beiratkozás a következő nevelési évre
• gyermeknap megszervezése - közös élmény
• anyák napja-köszöntés
• évzáró-ballagási ünnepség
• jeles napok - Föld napja, madarak, fák napja
• iskolalátogatás a nagyokkal
•

•

Márton napi lámpás felvonulás
töklámpás készítése
adventi készülődés
ünnepek: Mikulás, Karácsony

Január-február-március:
• kontroll vizsgálati kérelmek kitöltése, továbbítása szakszolgálat felé
• nevelő-testületi értekezlet - második féléves programok megbeszélése,
• második féléves szülői értekezletek megszervezése, megtartása
• jeles ünnepek: télüzés (kiszebáb égetés), farsang, Március 15., víz világnapja,
• az évszakok folyamatos megfigyelésének fontossága - azonosságok, különbözőségek
észrevétele
• nyílt napok szervezése a szülők részére és az óvodapedagógusok részére
•

•

befogadás, beszoktatás megkezdése
nevelő-testületi értekezlet
szülői értekezletek megtartása
logopédiai foglalkozások beindítása az óvodában (a nyári szűrésről lemaradt gyermekek
vizsgálata)
őszhöz kapcsolódó munkafolyamatok (szüret, szőlő préselés, mustkóstolás, kukoricatörés,
termények - gesztenye, makk - gyűjtése)
őszi, tél eleji hónapokban a természet változásainak folyamatos megfigyelése
csoportok őszi kirándulásai
jeles napok megtartása - közös kézműves foglalkozásokkal készülés e napokra (Márton nap,
Gyermekek Világnapja, Népmese napja, Zenei Világnap, Állatok világnapja...)

nagyok búcsú kirándulása

Június-július-augusztus:

•

nyári élet megszervezése az óvodában - különböző programok összeállítása
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•

dolgozók szabadságának kiadása

Pedagógus továbbképzések, szakirányú képzések:
A 2021/2022. nevelési évben egy kollega sem végez szakirányú képzést.
Továbbképzésen 1 kollega vesz részt: Rácz Annamária
-Mit? Miért? Hogyan? Kisgyermekek testnevelése 3.
-Beszéd-nyelv-játék. Beszédfejlesztés anyanyelvi és drámajátékokkal óvodásoknak és kisiskolásoknak,
pedagógus továbbképzésen vesz részt.
A továbbképzéseket folyamatosan figyeljük és ha találunk számunkra megfelelő témában oktatást, beépítjük
majd beiskolázási tervünkbe.
Ebben a nevelési évben 2 fő jelentkezett minősítésre, Farkas Mercédesz és Újvári Rita.

Tájékoztató táblázat: 2021 - 2022-ban tanfelügyeleti ellenőrzésbe bekerült óvodapedagógus!
Mivel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021.
évi CII. törvény a vészhelyzetet 2021. december 31-ig meghosszabbította, így 2021-ben nem kerülhet sor a
pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésére, így az érintett pedagógusokat törölték a 2021. évi ellenőrzési tervből.
Mivel a pedagógusok 2021. évi ellenőrzése a vészhelyzet miatt nem kerülhet sor, így a 20/2012.(VIII.31.)
EMMI rendelet alapján a 2022/2023-as tanítási év végéig, vagyis 2023. augusztus 31-ig kell a tanfelügyeleti
ellenőrzésüket lefolytatni.
Név:

Folyamat:

Időpont:

Farkas Mercédesz

Tanfelügyeleti ellenőrzés

2021

Újvári Rita

Tanfelügyeleti ellenőrzés

2021

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő-testület tagjait beszámolóm elfogadására.
Tököl, 2021.10.12.
Tisztelettel:
Rácz Annamária óvodavezető
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A Szivárvány Óvoda beszámolója a 2021/2022
nevelési év beindításáról
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A Szivárvány Óvoda tájékoztatója az
2021/2022
nevelési év beindításáról
2021. szeptember 1.-én az általános iskola tanévnyitó ünnepségén elbúcsúztak az Óvónénik a volt
nagycsoportos gyermekeinktől. Ebben az évben 40 gyermekünk (30+10) kezdte meg az általános iskola első
osztályát.
Ugyanezen a napon az óvodában is megkezdődött az új gyermekek fogadása, beszoktatása. Az óvoda
szokásairól az augusztus 25-i és 26-i (LTP) szülői értekezleten kaptak tájékoztatást az újonnan felvett
gyermekek szülei. Adott volt a lehetőségük a szülőknek megbeszélni az óvó nénikkel a beszoktatás menetét,
kiválasztani gyermekük részére a jeleket, megismerni a csoport nevét, helyét és a hozzá tartozó helységeket.
Természetesen a vírushelyzet miatt betartottuk a megfelelő távolságot és a maszk használata is kötelező volt.
Az értekezlet végén bemutattam a szülőknek az intézményeket.
A nevelőtestület részére augusztus 30.-án volt értekezlet. Ezen az értekezleten mindent
megbeszéltünk amit erre a nevelési évre kitűztünk. / csoportok alakulása, törvényi változások,
munkaközösségi feladatok, felelősök kijelölése stb. / Intézkedési tervet készítettem, amit a szülőkkel
megismertettek a pedagógusok, és elhelyeztük az előterekben
Óvodapedagógusaink éves tervvel készültek fel az új nevelési évre. Az adminisztrációs munkákhoz
szükséges naplókat megnyitottam, rögzítették a gyermekek adatait. Megbeszéltük még a különböző
időpontokat ( Márton - nap,karácsonyi ünnepség, szülői értekezletek
,programok, előadások...)
egyeztettünk a két feladatellátási hely között. Óvodapedagógusaink csoportszobáikat úgy alakították ki, hogy
megfeleljen a gyermekek életkorának. Vidámak, esztétikusak lettek. Mindenki nagyon jól érzi magát az új
környezetben!!
A csoportok szülői értekezletei is folyamatosan zajlanak, ahol minden szülő tájékoztatást kapott az
óvodában történő munkáinkról, feladatokról. Meghívott vendég is részt vett az értekezleten Gergics Mária
Logopédus, aki tájékoztatta a szülőket a törvényi változásokról, a 3 évesek kötelező szűréséről, a
szűrővizsgálat eredményeiről.
A csoportszülöi értekezletek időpontjai: 2021. szeptember 21.-én 17:00 Központi óvoda ((Süni,
Kenguru, csoportok) szeptember 30.-án Bagoly csoport. 2021. október 7.-én Szivárvány óvoda -lakótelep /
Katica- Darázs csoport / November 3-án a Micimackó csoportban a beszoktatásról lesz egy tájékoztató
értekezletet. Minden csoport saját zárt facebook csoportot alapított, így napi kapcsolatban vannak a
szülőkkel.
Logopédiai szülői értekezlet 2021.október közepén lesz az óvodában a szűréssel és az iskolaérettséggel
kapcsolatban, csak a nagycsoportos gyermekek szülei részére. Óvodánk jelentkezett a „Biztonságos Óvoda’’
-programra, ami sikerült, így két óvodapedagógus részt vesz az online oktatáson és beépíti az éves
ütemtervébe, a foglalkozásokba. Evvel a programmal kapcsolatban kirándulást is szerveztek a két
intézményből 1-1 csoport, aki a programban részt vesz, ellátogatott a Csepeli kresz parkba. Csodálatos
élményben volt részük a gyermekeknek, csodálatos nap volt. A kirándulás vége a Rakéta játszótér volt!!

Kiemelt feladatunk a nevelési évben.
• A megnövekedett létszámban megjelenő beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek
segítése.
• Szociális kompetenciák- kiemelten a kapcsolatépítés, együttműködés és konfliktuskezelésmegalapozását támogató készségfejlesztő játékok kezdeményezése.
• Egészséges életre nevelés eszközei: mozgás a szabad levegőn, egészséges táplálkozás tudatosítása.
• Felkészülés az intézményvezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre, közben megjött a
tájékoztató, hogy a veszélyhelyzet miatt ismét elmarad az ellenőrzés.
• Adminisztrációs feladatok pontos vezetése.
• Felkészülés a Mesterpedagógusi minősítésre- online formában lesz.
A kiemelt figyelmet igénylő, kiemelten tehetséges gyermekek kiszűrése és fejlesztése.
Feladatunk a tehetségígéretes gyermekek jellemző megnyilvánulásainak felismerése, melyek megjelennek
az:
• -intellektuális képességekben /szókincs, emlékezet, gondolkodás, kreativitás /
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•

•

-speciális képességekben /zenei, vizuális, matematikai, pszichomotoros, /lelki eredetű, mozgásban
kifejezésre jutó/ kreativitás/
A gyermeki készségek fejlettségének mérése

Minden csoportban folyamatosan történik, az óvodapedagógusok rögzítik a vizsgálatok eredményeit.
A kapott eredmények figyelembe vételével a fejlesztések tervezése és a fejlesztés megvalósítása.
Felelős: minden csoport óvodapedagógusai

Csoportlétszámok alakulása a 2021/2022. nevelési évben:
Statisztikai létszám (fő)

2021-ben novemberben érkezik
még (fő)

Bagoly

28

-

Süni

28

-

Kenguru

24

-

Micimackó

26

1

Darázs-garázs

25

-

Katica

23

-

154+1= 155 gyerek

1

Csoport neve

Összesen:

A gyermekétkeztetési térítési kedvezményekhez újból nyilatkoztatták az óvodapedagógusok a szülőket:
• a szülőktől határidőre bekérték a nyilatkozatokat, hogy kérik-e, és ha igen, melyik kedvezmény
alapján igénylik az ingyenességet
• az étkezési nyilvántartókon kedvezmények szerinti felosztásban kellett a gyermekeket rögzíteni
• Az Rgyvk. és a tartósbetegséget igazoló dokumentumok bekérése.
• Tájékoztatták a szülőket az óvodapedagógusok arról, hogy a kedvezmény összege 139.185 Ft.
Intézményünkben a következeiképpen alakult a kedvezményes és a kedvezményben nem részesülök aránya
október 1-ig:
• 154főből
o kedvezményben részesülők száma 95 fő
o kedvezményben nem részesülők száma 5 7fő
o nem étkezik:2fő
A távozó és az újonnan érkező gyermekek adatait folyamatosan rögzíti a KIR-be az óvodatitkár. A jelenlegi
létszám szerint: 154 (+1) fő,/ decemberig/
A pedagógiai munka feltételrendszere
Alapító Okirat szerinti feladatellátás
1.

A hatályos alapító okirat kelte, száma

2016. május 19.

2.

Fenntartó neve, címe

Tököl Város Önkormányzata Tököl Fő út 117.

3.

Az intézmény hatályos alapító okirat szerinti
neve

Tököl Város Önkormányzatának Szivárvány
Napközi Otthonos Óvodája

4.

Az intézmény székhelye, neve, címe

Szivárvány Óvoda 2316 Tököl Csépi út 57.

5.

Az intézmény telephelyhelyének neve, címe

2316 Tököl Kisfaludy utca (Pesti úti Lakótelep)

6.

Felvehető maximális létszám (székhelyen) 001

100 fő

7.

Felvehető maximális létszám (telephelyen) 002

50fő

8.

Az intézmény óvodai csoportjainak száma

6

20

9.

Az intézmény napi nyitva tartási ideje

Napill óra (6^-17^)

10.

Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai

Óvodai nevelés

11.

Nemzetiségi nevelés

Horvát nemzeti kisebbségi nevelés-oktatás székhelyen 2 csoportban

Humánerőforrás (személyi feltételrendszer)
1.

Az intézmény vezetője, képviselője

Schleerné Szegedi Anna Óvodavezető

2.

Intézményvezető
megbízva)

Farkas Katalin Ov. vez hely.

helyettes

(telephelyen

+36 20/317-03-20

06-24/479-110;

3.

E-mail elérhetősége

szivarvanyovoda@jakit. h u

4.

Óvodapedagógus álláshelyek száma

12

5.

Nevelőmunkát közvetlenül segítő álláshelyek
száma összesen

S+3

Dajkai álláshelyek

6

Pedagógiai asszisztens álláshely

2

Óvodatitkár álláshely

1

Egyéb technikai álláshely

2

Ebből

Az intézmény telefonszáma

Pedagógus
(fő)

Ped.munk.
közv.segítö
(fő)

Csop-ban
foglalk.
ped.
létszáma
(fő)

Felsőfokú
végzettségű
ped.

Középfokú
végzettségű
ped.

(fő)

(fő)

Technikai
fogl.
(fő)

7

6

6

7

-

1

Micimackó

2

1

2

2

-

-

Kenguru

1

2

1

1

-

-

Bagoly

2

1

2

2

-

-

Süni

1

2

1

1

-

-

Csoportok

Székhely
001
Feladatellátásihely ö.

4

2

4

4

-

-

Katica

2

1

2

2

-

-

Darázs-garázs

2

1

2

2

-

-

Csop

Telephely
002
Feladatellátásihely ö.

Munkaidő beosztása
Az intézményvezető helyettes a telephelyen tartózkodik, ezért az SZMSZ-ben rögzített szabályok szerint
történik a helyettesítés, ha az intézményvezető nem tartózkodik az épületben.
Az óvodapedagógusok az intézményvezető által elkészített munkarend szerint dolgoznak.
A munkaidő szeptember 1-vel lép életbe.
A munkaidő beosztásának táblázata dajkáknál havi időkeretben van rögzítve, óvodapedagógusoknál pedig
kétheti időkeretben.
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Intézményi hagyományok
Az óvoda hagyományos ünnepei és egyéb rendezvényei:
nyílt ünnepeink
Márton-napi felvonulás / a vírushelyzetre való tekintettel szülők nélkül csak az óvoda udvarán
tartjuk meg/
o karácsonyi ünnepély
o anyák napja
o évzáró és ballagási ünnepély
zártkörű ünnepeink
• szüreti nap
• egészségnap
o Mikulás
o farsang
o húsvét
o gyermeknap
nemzeti ünnepeink
csoportos megemlékezés a nemzeti ünnepekről
o október 23.
o március 15.
jeles napok
o állatok napja/okt.04/
o zene világnapja/okt.01/
o Föld napja
o madarak, fák napja
o víz világnapja
Szabadidős tevékenységek:
• néptánc - horvát táncokkal való ismerkedés
o felelősök: Rodekné Blahó Márta, Schleemé Szegedi Anna
• úszás - telephelyi óvodában szervezik / figyelve a vírushelyzetet /
o felelőse: Farkas Katalin
• drámajátékok - központi óvodában
• felelőse: Vörösné Farkas Éva,

• zenekuckó - központi óvodában
o felelőse: Vörösné Farkas Éva
• kézműves foglalkozások - barkácsolás, különböző technikákkal való felkészülés, ajándék
készítése az ünnepekre
o felelőseik: Ébnemé Gergics Éva, Kerékgyártóné Csurcsia Mária, Farkas Katalin, Fehémé B.
Krisztina Póth Edina
o birkózás
o felelőseik: óvodapedagógusok
o hittan / katolikus, református /
o felelőseik: óvodapedagógusok
Logopédiai foglalkozásokra és valamilyen részképesség fejlesztésre szorulók létszáma:
A nyár folyamán megtörténtek a nagycsoportos gyermekek logopédiai és szintfelmérő vizsgálatai, e
vizsgálat alapján állította össze logopédusunk a fejlesztendők létszámát, névsorát.
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•
•

a központi óvodában 18 fö részesül fejlesztésben (kedd délelőttönként)
a telephelyen 11 fö részesül fejlesztésben (szerda délelőttönként).

Óvodánk nevelő munkájának kiemelt területei:
• Az anyanyelvi nevelés szerves része az óvodai életünk minden mozzanatának, a nevelés egész
folyamatának.
• A nyelvi hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkóztatása anyanyelvi és kommunikációs képességek
fejlesztése.
• A horvát kisebbségi nyelvvel és kultúrával való ismerkedés, népi szokásokkal való ismerkedés,
hagyományok ápolása.

Éves betervezett főbb programjaink A vírushelyzetre való tekintettel ezek a programok egyelőre csak
tervek, az adott helyzettől függ a megvalósításuk!
1. Szeptember-oktőber-november-december:
•
nevelőtestületi értekezlet
•
csoportnaplók, felvételi, és mulasztási naplók megnyitása, adatok feltöltése
•
befogadás, beszoktatás megkezdése
•
szülői értekezletek megtartása
•
logopédiai foglalkozások beindítása az óvodában (a nyári szűrésről lemaradt gyermekek
vizsgálata)
•
őszhöz kapcsolódó munkafolyamatok (szüret, szölőpréselés, mustkóstolás, kukoricatörés,
termények - gesztenye, makk - gyűjtése)
•
őszi, tél eleji hónapokban a természet változásainak folyamatos megfigyelése
•
csoportok őszi kirándulásai
• jeles napok megtartása - közös kézműves foglalkozásokkal készülés e napokra (Márton nap,
Gyermekek Világnapja, Népmese napja, Zenei Világnap. Állatok világnapja...)
•
•

Márton napi lámpás felvonulás mindkét óvodában, a vírushelyzetre való tekintettel zártkörűen
óvodánkon belül tartjuk
töklámpás készítése

• adventi készülődés
• ünnepek: Mikulás, Karácsony (zártkörű ünnepség)
2. Január - február - március
iskolaérettségi szint felmérése
•
kontroll vizsgálati kérelmek kitöltése, továbbítása szakszolgálat felé
•
nevelő-testületi értekezlet - második féléves programok megbeszélése,
•
második féléves szülői értekezletek megszervezése, megtartása
• jeles ünnepek: télüzés (kiszebáb égetés), Farsang, Március 15, Víz világnapja
•
az évszakok folyamatos megfigyelésének fontossága - azonosságok, különbözőségek
észrevétele
•
nyílt napok szervezése a szülök és az óvodapedagógusok részére, amennyiben a helyzet
engedi
•
húsvéti ünnep az óvodában
3. Április-május:
•
óvodai beiratkozás a következő nevelési évre
•
gyermeknap megszervezése - közös élmény a telephelyi óvodával
•
•

csoportok tavaszi kirándulásai
anyák napja-köszöntés
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4.

•
•

évzáró-ballagási ünnepség
jeles napok - Föld napja, madarak, fák napja

•
•

iskolalátogatás a nagyokkal ha a helyzet engedi
nagyok 2 napos parkerdei kirándulása

•

felnőttek kirándulása

Június-július-augusztus:
• nyári élet megszervezése az óvodában - különböző programok összeállítása
• dolgozók szabadságának kiadása

Pedagógus továbbképzések, szakirányú képzések:
A 2021/22-es nevelési évben Schleerné Szegedi Anna intézményi és intézményvezetői tanfelügyeleti
ellenőrzése Október 21.-én és December 2-án lesz. Kaptam tájékoztatást, hogy a veszély helyzetre való
tekintettel átették az ellenőrzést 2022- es évre.
Marcsa Ferencné Mesterpedagógusi minősítése November 2-án online formában lesz megtartva.
A továbbképzések finanszírozására a költségvetésben a fedezet biztosított, emellett ebben az évben is
gyakran élünk az ingyenesen felajánlott lehetőségekkel. Országos, megyei továbbképzési programokon,
Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett online képzéseken veszünk részt. Kollégáim önköltségi
alapon részt vettek Szigetcsépen egy 2napos -60 órás továbbképzésen. A képzés hétvégén volt.
Belső továbbképzés célja: Önképzés, egymástól tanulás lehetőségeinek kihasználása, ötletek, nevelési
módszerek átadása, alkalmazása, ezáltal minőségfejlesztés.
A vírus veszélyhelyzet egy más oldalról is megismertette mindannyiunkkal a XXL század virtuális világát,
melyhez alkalmazkodnunk kell, melyről elmondható, hogy mindannyian tanulunk belőle, fejlődünk,
kompetenciáink erősödnek.
Szeretném megköszönni a bizalmat és a lehetőséget, hogy az intézmény vezetőjeként segíthetem
munkatársaimat az óvoda elé állított kihívások teljesítésében.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő-testület tagjait beszámolóm elfogadására.
Tököl, 2021. október 11 .
Tisztelettel: Schleerné Szegedi Anna
Óvodavezető
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. október 28-i ülésére
Tárgy: Óvodai feladatellátási koncepció
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

jegyző, aljegyző, óvodavezetők

Véleményező bizottság neve

PTKÜB, OMSB

Az ülések időpontja

2021. október 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelési rendszerben az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról, ez
alól kivételt jelent az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel
együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

Az elmúlt 5 év tapasztalatai alapján a változó - hol csökkenő, hol emelkedő - gyermeklétszám, illetve
ellátási igények, különösen az sajátos nevelési igényű (a továbbiakban SNI-s) gyermekek integrált ne
velésének helybeni megoldására irányuló igények figyelembevételével szükségesnek látjuk a feladat
ellátás optimalizálását, amely össz-intézményi szinten a kapacitások egyenletes, az igényeknek meg
felelő elosztását, valamint a munkateher, az egyes intézmények kihasználtságának kiegyenlítését
eredményezné, és nem utolsó sorban jelentős költségvetési megtakarítással is járhat, mivel az óvodai
működés finanszírozását döntően befolyásolja az intézmény által ellátott feladatok és a beíratott
gyermekek száma.
A fenti megállapítást az alábbi információkkal támasztjuk alá:
Tököl Város Önkormányzata összesen 4 önálló óvoda és 1 tagintézmény működtetésével és fenntartá
sával látja el az óvodai köznevelési feladatát, az alábbi alapító okirat szerinti csoport- és férőhelyszá
mokkal:
csoportok szá
ma (db)

férőhelyek szá
ma (db)

Hagyományőrző Óvoda

3

75

Horvát Óvoda

2

50

Napsugár Óvoda

3*

75

Szivárvány Óvoda

6

150

14

350

összesen

* A gyermeklétszám alakulása, valamint az idő közben nyugdíjba vonuló pedagógusok miatt a Napsugár Óvoda egyik csoport
ját a demográfiai változásokra tekintettel tartalékoljuk.

Az legutóbbi 5 év tényleges és a finanszírozott létszámadatait (fő) a következő táblázatban vetettük
össze:

1

2021

2020

2018

finanszírozott
létszám**

statisztikai lét
szám

finanszírozott
létszám

statisztikai lét
szám

finanszírozott
létszám

statisztikai lét
szám

finanszírozott
létszám

statisztikai lét
szám

finanszírozott
létszám

2017

statisztikai
létszám *

2019

Hagyományőrző
Óvoda

66

69

66

66

66

69

69

67

67

66

Horvát Óvoda

41

41

40

45

44

38

37

41

40

36

Napsugár Óvo
da

49

49

48

56

56

59

56

58

57

62

Szivárvány
Óvoda

154

152

141

154

142

145

137

143

140

145

310

311

295

321

308

311

302

309

304

309

összesen

* A statisztikai létszám a tárgyév október 1. napi köznevelési statisztikai létszám adatait tartalmazza.
**A finanszírozott létszám a költségvetési törvény által meghatározott normatív támogatás igénylések szabályai szerint szá
mított létszám.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. számú melléklete hatá
rozza meg az óvodai csoportok minimális és maximális létszámát. A jogszabály előírása szerint egy
csoportban legalább 13 és legfeljebb 25 fő gyermek lehet.

Figyelembe véve az óvodák által ellátott gyermeklétszámot, ami a 2021. október statisztika szerint 310
fő gyermek és a maximális csoportlétszámot (25 fő) a törvényi előírás alapján legfeljebb 13 óvodai
csoportban (az átlagérték 12,4 csoport) látható el a gyermekek nevelése. Itt kell megjegyezni, hogy az
Nkt. 25.§ (7) bekezdése szerint: „...Az óvodai csoportra... megállapított maximális létszám a nevelési év ... indí
tásánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított.. csoportok
számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A mi
nimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő
megszűnése indokolja...” Ezzel az eltérési lehetőséggel tavaly is és az indén is éltek intézményeink.
Az óvodai csoportlétszámot befolyásoló tényező még a csoportszobák nagysága. A nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 2. számú melléklete alapján az óvodai csoportszobában gyermekenként minimum 2m2t kell biztosítani. Ez az egyes óvoda épületekben az alábbi képet mutatja:

Hagyományőrző Óvoda
csoportszoba
mérete
(m2)

számított férő
helyek száma
(db)

a felvett gyere
kek száma (fő)*

1. csoportszoba

54

25

25

2. csoportszoba

38,5

19

23

3. csoportszoba

42,5

21

18+4**

135

65

70

összesen

2

* A felvett gyerekek száma a 2021. október 12-én felvételi határozattal rendelkező gyermekek száma.
**az ellátást 2021. október 1. napjáig igénybe vevő + a 2021. október 1. napja után érkező gyermekek száma (2021. október
15. napi állapot)

Az egykor bölcsődének épült egy épületben lévő Napsugár és Horvát Óvodák esetében a helyzet az
alábbi:
Napsugár Óvoda

Horvát Óvoda

csoport
szoba mé
rete
(m2)

számított
férőhe
lyek szá
ma (db)

a felvett
gyerekek
száma
(fő)*

csoport
szoba mé
rete
(m2)

számított
férőhe
lyek szá
ma (db)

a felvett
gyerekek
száma
(fő)*

1. csoportszoba

72

25

25

72

25

21+4**

2. csoportszoba

36

18

24

43

21

20

3. csoportszoba

35

17

46

45

összesen

49

60

* A felvett gyerekek száma a 2021. október 12-én felvételi határozattal rendelkező gyermekek száma.
**az ellátást 2021. október 1. napjáig igénybe vevő + a 2021. október 1. napja után érkező gyermekek száma (2021. október
15. napi állapot)

A tagintézménnyel és a nem rég felújított székhellyel rendelkező Szivárvány Óvodában a helyzet az
alábbi:

Szivárvány Óvoda

tagintézmény

székhelyintézmény

csoport
szoba mé
rete
(m2)

számított
férőhe
lyek szá
ma (db)

a felvett
gyerekek
száma
(fő)*

csoport
szoba mé
rete
(m2)

számított
férőhe
lyek szá
ma (db)

a felvett
gyerekek
száma
(fő)*

1. csoportszoba

58

25

28

50

25

23

2. csoportszoba

50

25

28

50

25

25

3. csoportszoba

50

25

24

4. csoportszoba

50

25

26+1**

100

107

50

48

összesen

* A felvett gyerekek száma a 2021. október 12-én felvételi határozattal rendelkező gyermekek száma.
**az ellátást 2021. október 1. napjáig igénybe vevő + a 2021. október 1. napja után érkező gyermekek száma (2021. október
15. napi állapot)

A számított férőhelyek száma a jelenleg hatályos alapító okirat szerinti férőhelyek számához viszo
nyítva a következők szerint alakul:
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alapító okirat szerinti férőhelyek
száma (db)

számított férőhelyek száma (db)

férőhelyek

20%-os eltérí
tés esetén

férőhelyek

20%-os eltérí
tés esetén

Hagyományőrző Óvoda

75

90

65

78

Horvát Óvoda

50

60

46

55

Napsugár Óvoda

75

90

60

72

Szivárvány Óvoda

150

180

150

180

350

420

321

385

összesen

A fentiek is megerősítik, hogy intézményi kapacitásaink nem tudnak megfelelni a demográfiai adatok
ból következő gyermeklétszám ellátásának.
A Szivárvány Óvoda Csépi úti épületének felújítása megtörtént, az óvoda csoportszobái 50 m2-sek, így
négy csoport esetében az optimális gyermeklétszám 100 fő. Az adatokból látható, hogy ebben a közel
múltban felújított óvodában az óvodai csoportok magas létszámmal működnek, az idén és tavaly is
túljelentkezés volt, más óvodákba kellett irányítani az elutasított gyermekeket, míg azon óvodák ese
tében, ahol az óvoda épülete már felújításra szorul, a csoportok kihasználtsága alacsonyabb

A 2021/2022. nevelési évben tanköteles tököli óvodáskorú 333 fő gyermek közül

•

10 fő (3,0%) nem jár óvodába (óvodát halaszt), vagy nem Magyarországon teljesíti a tankötele
zettségét,

•

74 gyermek (22,2%), köztük az Önkormányzatunk által feladatellátási szerződéssel ellátott
SNI-s gyermekek is, nem Tökölre, illetve nem az Önkormányzat által fenntartott óvodába jár.

•

az intézményrendszerünkbe beírt 2021/2022. nevelési évben tanköteles óvodáskorú gyerme
kek száma 249 fő (74,8%).

Az intézményeinkbe ezenfelül nem tanköteles 3 év alatt, iskoláskorú gyermek (iskolát halasztó) jár, és
óvoda köteles bejáró gyermekek is járnak, mely gyermekek száma intézményenként az alábbiak sze
rint alakul:
Hagyo
mányőrző
Óvoda

Napsugár
Óvoda

Horvát
Óvoda

Szivár
vány
Óvoda

összesen

%

3 év alatti nem óvoda
köteles (fő)

5

6

9

6

26

8,4

tököli
(fő)

óvodaköteles

53

34

31

131

249

80,3

bejáró
(fő)

óvodaköteles

2

5

7

2,3

iskolaköteles korú (fő)

6

9

1

12

28

9,0

66

49

41

154

310

100

összesen
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A következő nevelési években várható óvodaköteles gyermekek számát a lakónépesség jelenleg, 2021.
szeptember 30-án ismert számát a következő táblázatban foglaltuk össze.

3 éves új belépők (fő)

Óvodakötelesek száma
(3-6 évesek, fő)

Számított csoportszám a
jogszabály szerinti 25
fős gyermeklétszámot
alapul véve (db)

2017/2018

107

314

14

2018/2019

120

318

14

2019/2020.

101

328

13

2020/2021.

104

325

13

2021/2022.

110

315

13

2022/2023.

103

317 (340)

13 (14)

2023/2024.

144

357 (380)

14(15)

Nevelési év

A táblázatban szereplő gyermeklétszámok befolyásolhatja a Tökölre költözők száma is, amely - tekin
tettel az épülő lakások számára - az óvodaköteles gyermekek számának emelkedését eredményezheti,
ugyanakkor, ha Önkormányzatunk vállalja a kb. 10-15 fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátásának
megszervezését a saját intézményeiben az esetben - össz-önkormányzati szinten - további egy csoport
beindítása válhat szükségessé.

Az optimalizálás tekintetében figyelemmel kell lennünk az egyes intézményekben található csoport
szobák méreteire a jogszabály szerinti optimális gyermek-, pedagógus- és oktatási munkát közvetlenül
segítői létszámok meghatározása érdekében. Amennyiben a Képviselő-testület módosítja az óvodák
alapító okiratát és az SNI-is gyermekek ellátása is megvalósulhat, további 10-15 gyermek elhelyezését
kell biztosítanunk azzal, hogy ezek a gyermekek 2 főnek számítanak.

jelenleg pedagógus- és oktatási munkát közvetlenül segítői álláshelyek az alábbiak szerint alakulnak

pedagógus (fő)

Hagyományőrző
Óvoda

Napsugár Óvoda

Horvát Óvoda

Szivárvány
Óvoda

összesen

6

6

4

12

28

ebből
tartósan
üres (áh)
pedagógiai asszisztens (fő)

2

2

1

1

óvodatitkár (fő)

2

4

1

1

dajka (fő)

3

3

2

6

14

egyéb - konyhai dolgozó
(fő)

1

1

1

2

5

11

11

7

23

52

összesen
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Az SNI-s gyermekek ellátásának lehetőségei
Önkormányzatunknak a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával kapcsolatos kötelezett
ségét jelenleg ellátási szerződések alapján, nem önkormányzati fenntartásban működő intézmények
útján látja el. Ezek az intézmények Tétényben és Szigetszentmiklóson találhatóak, ezért a szülőknek és
persze a gyermekeknek is gondot okoz az utazás, a hatalmas forgalom miatt az intézménybe történő
eljutás.

Óvodáink jelenleg csak a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeket látják el.
Ezek a gyermekek különleges bánásmódot igényelnek, ők a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján az életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas kapcsolati problémákkal,
tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe való beilleszkedésük, továb
bá személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősülnek SNI-snek.

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló „az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
•
•
•
•
•
•
•

mozgásszervi,
érzékszervi,
értelmi vagy
beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavar
ral} küzd.”

A látókörünkben lévő integrált nevelésre javasolt SNI-s gyermekek az alábbi problémákkal küzdenek

• egyéb pszichés fejlődési zavar (2 főj
• autizmus spektrum zavar (4fő)
• nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar (2 fő).
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.] alapján a sajátos nevelési
igényű gyermek óvodai nevelése, az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény
ben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban vagy a többi gyermekkel részben vagy
egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.
A többségi óvodában csak azok a sajátos nevelési igényű gyermekek részesülhetnek óvodai nevelés
ben, akiket a szakértői bizottság a többségi óvodai kereteken belül megfelelően fejleszthetőnek talál.
Vannak azonban olyan esetek, amikor a fogyatékosság súlyossága miatt az integrált nevelés nem lehet
séges. Ebben az esetben a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére létrejött óvodában
foglalkoznak a sérült gyermekkel.
A gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai csoportot a sajátos nevelési igény típusának megfele
lően kell létrehozni. A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intéz
ményben a gyermek egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátásban is részesül.
A szülő joga, hogy kiválassza a sajátos nevelési igényű gyermek számára megfelelő ellátást nyújtó ne
velési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a
gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.
A Város óvodái - a bővítés és átalakítás után - fogadni tudnák az integráltan, a többségi óvodai kerete
ken belül nevelhető SNI-s gyermekek egy részét, de sajátos nevelési igényük a szokásostól eltérő na
gyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve a szakértői vélemény alapján
kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljáráso
kat tesz szükségessé. Az ehhez szükséges szakember biztosítása csak nagyon nehezen lehetséges, még
önkormányzatunknál nagyobb, jobb anyagi körülményekben lévő önkormányzatok esetén is problé
más.
Az integrált nevelés új kihívások elé állítja az óvodapedagógusokat, mert bár a szakértői véleménnyel
rendelkező gyermekek egy része óvodáinkból „kerül ki", vagyis sok esetben óvodapedagógusaink vé
leménye alapján indulnak el a szakértői vizsgálatok, ezen gyermekek integrált nevelésével kapcsolat
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bán a gyógypedagógus, a szülők és a gyermekek együttműködése szükséges, továbbá a feladat ellátá
sával egyéb adminisztrációs terhek is keletkeznek.
A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatban módosítani szükséges az alapító okira
tokat, valamint az intézményi szabályzatokat, dokumentumokat.
Az óvodai alapító okiratban szerepelnie kell, hogy milyen típusú és súlyossági fokú sajátos nevelési
igényű gyermek nevelését tudja vállalni az intézmény.
Az óvoda pedagógiai programjában érvényesíteni kell a sérülésspecifikus habilitációs és rehabilitációs
szempontokat. A többségi óvodának a pedagógiai programját az Óvodai nevelés országos alapprog
ramja, valamint a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében foglaltak figye
lembevételével kell elkészítenie. A pedagógiai programban meg kell határozni a sajátos nevelési igé
nyű gyermek nevelésének célkitűzéseit, alapelveit, feladatait. A programnak rögzítenie kell továbbá az
értékelés alkalmazható típusait, formáit.
Az együttnevelést felvállaló óvodának módosítania kell egyéb más az óvoda működését, nevelőmunká
ját meghatározó szabályzatokat, dokumentumokat is, mint például az óvodai csoportnaplót stb.
Tárgyi feltételek: Az óvodai neveléshez szükséges a megfelelő csoportlétszám, különböző gyógyászati
és technikai segédeszközök, valamint speciális játékok biztosítása. Emellett mozgáskorlátozottak ese
tén lényeges az épület akadálymentessége (pl. lift, rámpa, mosdóhelyiségek kialakítása stb.].
A csoport szervezés szabályainak módosítása
Figyelemmel arra, hogy két nevelési év múlva ismét 14 óvodai csoportra lesz szüksége az ellátórend
szernek szükséges az óvodai férőhelyek számának a csoport szobák alapterületének számított létszá
mához való igazítása is és indokoltnak látjuk a Napsugár és Horvát óvodák elhelyezésére szolgáló épü
let átalakítását is, melyhez pályázati forrásokra is szükségünk lenne.

Az SNI-s gyermekek ellátásának lehetőségeihez kapcsolódva arra azonban mindenképp szükség van,
ha az integrált szolgáltatást biztosítani kívánja Önkormányzatunk, hogy csoportonként két férőhely
felett e gyermekek elhelyezése érdekében rendelkezni tudjunk.

A változtatások eljárás rendje

Az Nkt. 4. § 11. pontja értelmében „intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az
alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. $ (3) bekezdés c)j) pontjában felsoroltak bármelyikének
módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést,
amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges,"
Az Nkt. 21. § (3) bekezdése meghatározza a köznevelési intézmény alapító okiratának tartalmi köve
telményeit, így az alapító okiratnak tartalmaznia kell többek között:
„c) az intézmény típusát,
d) az intézmény
da) feladatellátási helyét,
db) székhelyét,
de) tagintézményét,
dd) telephelyét,
e) feladatellátási helyenként az alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek- vagy
tanulólétszámot alapfeladatonkénti és munkarendenként bontásban,

j] a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon haszná
latijogát,"

Az átszervezési eljárás első lépéseként egy elvi döntés keretében rögzíteni szükséges a fenntartó ön
kormányzat szándékát. Az elvi döntésnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat milyen módon kí
vánja ellátni a jövőben a feladatot, a tervezett átszervezés időpontjának rögzítésével.
Az elvi döntés meghozatalát véleményezési eljárás követi. Az Nkt. 83. § (3] bekezdése értelmében a
fenntartó a köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával kap
csolatos döntése előtt köteles beszerezni
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a) az intézmény alkalmazotti közössége,
b) az óvodaszék,
c) a szülői szervezet,
d) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyet
értési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, érintett települési nemzetiségi önkor
mányzat hiányában az érintett területi, ennek hiányában az országos nemzetiségi önkormány
zat, ennek hiányában az adott nemzetiség helyi egyesületeinek,
e) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.
Fentiek alapján főszabály szerint a települési nemzetiségi önkormányzat véleményét kell beszerezni,
kivéve, ha a települési nemzetiségi önkormányzat egyetértési joggal rendelkezik.

Az Nkt. 84. § (9) bekezdése határozza meg, hogy a nemzetiségi önkormányzat mely esetben rendelke
zik véleményezési jog helyett egyetértési joggal, ennék megfelelően „a települési önkormányzat, az
állami fenntartó a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi köznevelési intézmény
aj létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával,
b) költségvetésének meghatározásával és módosításával,
c) vezetőjének megbízásával, megbízásának visszavonásával

összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, térségi
feladatot ellátó intézmény esetében a területi nemzetiségi önkormányzat, országos feladatot ellátó köz
nevelési intézmény esetében az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését..."
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXX1X. törvény 2. § 4. pontja az alábbiak szerint határozza
meg a nemzetiségi köznevelési intézmény fogalmát:

„ nemzetiségi köznevelési intézmény:
aj az a köznevelési intézmény, amelynek alapító okirata a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglal
tak szerint tartalmazna a nemzetiségi feladatok ellátását, feltéve, hogy e feladatokat a köznevelési in
tézmény ténylegesen ellátja, továbbá óvoda, iskola és kollégium esetén a tanulók legalább huszonöt szá
zaléka részt vesz a nemzetiségi óvodai nevelésben, illetve a nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban;
bj nemzetiségi többcélú intézményen, nemze tiség i tag i n tézm ényen és nemzetiségi köznevelési intézmény
intézményegységén a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti többcélú intézmény, tagintézmény és
in tézményegység értendő;"

Amennyiben a tagintézményben folyó nevelés-oktatás megfelel-e feltételeknek, akkor az érintett nem
zetiségi önkormányzatot az adott tagintézményre, intézményegységre vonatkozóan az Nkt. 84. § (9)
bekezdés a)-c) pontban felsorolt döntések meghozatala során egyetértési jog illeti meg.
A Horvát Nyelv Ápolásáért Napközi Otthonos Óvoda alapító okirata értelmében az óvoda alapfeladata
többek között a horvát nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, ezért a Horvát Óvodát érintő átszer
vezés kapcsán egyetértési jog illeti meg a Tököli Horvát Önkormányzatot.

Az elvi döntés képezi a véleményezési eljárás alapját, mely során a vélemény kialakításához minden
olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenn
tartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. Az információk hozzáférhetővé tételének napja meg
határozó a véleményezési eljárás lefolytatása szempontjából, hiszen ezen időponttól számítva legalább
tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére a vélemény kialakítására. A véleményezési eljárás
lefolytatásához nélkülözhetetlen véleményezési dokumentáció a jelen indítvány szerinti határozati
javaslat mellékletét képezi.
A véleményezési eljárás lefolytatását követően, dönthet a fenntartó az intézményátszervezésről, legké
sőbb 2022. május 31. napjáig. Az átszervezés végrehajtása tekintetében az Nkt. 84. § (3] bekezdése
ugyancsak egy időbeli korlátot állapít meg, hiszen július-augusztus hónapok kivételével tiltja az óvoda
nevelési éven belüli átszervezését és megszüntetését.

Az ismertetett előírásokra figyelemmel arra teszek javaslatot, hogy a Képviselő-testület hozza meg az
elvi döntést (szándéknyilatkozatot) az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák alapító okiratá
nak Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladataival történő
kiegészítésére vonatkozó szándékkal.
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Továbbá javaslom, hogy a döntéshozatalt követő törvényi határidőn, 15 napon belül sor kerüljön a
véleményezési eljárás lefolytatására, amelynek eredményétől függően, az ismertetett véleményekre
figyelemmel összeállított, az átszervezésre és a kapcsolódó döntések meghozatalára vonatkozó indít
vány az Nkt. szerinti határidő betartásával kerüljön előterjesztésre.

Kérem, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek.

.../2021. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete
1) az önkormányzati fenntartású óvodák átszervezésének előkészítésével kapcsolatos elvi döntés
(szándéknyilatkozat) az alábbiak szerint hozza meg:
a) Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzatának Ha
gyományőrző Napközi Otthonos Óvodája, Tököl Város Önkormányzatának Horvát Nyelv Ápolá
sáért Napközi Otthonos Óvodája, Tököl Város Önkormányzatának Napsugár Napközi Otthonos
Óvodája, Tököl Város Önkormányzatának Szivárvány Napközi Otthonos Óvodája alapító okira
tát az alábbi tevékenységi körrel kívánja kiegészíteni:
,, A Sajátos nevelési igényű gyermekek (SNIJ ellátása- a többi gyermekkel együtt nevelhe
tő:
1. beszédfogyatékos,
2. enyhe értelmi fogyatékos,
3. enyhén mozgáskorlátozott gyermekek.
A feladatot a költségvetési szerv valamennyi óvodai csoportjában a meglévő férőhelyek
terhére legfeljebb 2 férőhely erejéig az integráltan nevelhető gyermek elhelyezéséhez kell
fenntartani."
b) Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Tököl Város Önkormányzatá
nak Horvát Nyelv Ápolásáért Napközi Otthonos Óvodája, Tököl Város Önkormányzatának Nap
sugár Napközi Otthonos Óvodája épületének korszerűsítésével a feladatellátás racionalizálása
érdekében.
c) Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tököl Város Ön
kormányzatának Napsugár Napközi Otthonos Óvodája működésével kapcsolatos döntését a
demográfiai adatok, valamint az épület felújítási, korszerűsítési pályázat eredményének isme
retében hozza meg.
2. jelen előterjesztést, mint az átszervezéssel kapcsolatos dokumentációt a véleményezésre jogosultak
rendelkezésére bocsátja,
3. felkéri a Jegyzőt, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon az egyeztetések, a vé
leményezési és a települési nemzetiségi önkormányzat egyetértésének beszerzésére irányuló eljárás
lefolytatásáról, a szükséges döntések előkészítéséről, valamint a döntési indítványok beterjesztéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Aláírás

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. október 28-i ülésére
/

Tárgy: 2021. évi közösségi pályázati kiírás
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezető

Véleményező bizottság neve

PTÜB, OMSB, SZEB

Az ülések időpontja

2021. október 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2021. szeptember 23-án tartott Képviselő-testületi ülésen elhangzottak alapján javaslom, hogy a civil
közösségek támogatásának pályázati kiírását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyni
szíveskedjenek, a pályázat pénzügyi forrását a 2021. évi általános tartalék biztosítja.

.../2021. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek 2021. évi támogatására az alábbi
pályázatot teszi közzé:

Pályázati kiírás
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi önszerveződő
közösségek számára egyszeri vissza nem térítendő pénzügyi támogatás tárgyában.
A pályázaton részt vehetnek:
- azok a bejegyzett egyházak, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint
alapítványok, amelyeknek működési területe Tököl Város, regisztrált tagságuk és pontos
tagnyilvántartásuk van, valamint üzleti, gazdasági tevékenységet nem folytatnak (továbbiakban:
bejegyzett szervezet),
- továbbá a nem bejegyzett szervezetek, azok a nemzetiségi, gyermek és / vagy ifjúsági csoportok,
melyek tagjai tököli lakosok és tevékenységüket tököli székhelyű jogi személyiséggel rendelkező
szervek, vagyis háttér szervezetek segítségével végzik (pl. önkormányzati költségvetési szervek),
(továbbiakban: közösségek).
A pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani.
A pályázati adatlap letölthető a www.tokol.hu internetes oldalról, vagy átvehető a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A pályázathoz csatolni kell:
- a bírósági bejegyzés másolatát, bankszámlaszámot, ha bejegyzett szervezet a pályázat
benyújtója,
- a tervezett felhasználási cél megvalósítási költségtervezetét (megjelölve a teljes költséget
feladatonként - részfeladatonként, a saját forrásokat, és a már elnyert egyéb támogatásokat),
- a támogatás átutalását befogadó háttérintézménnyel kötött megállapodást, melyben a
háttérintézmény bankszámlaszáma is szerepel. A pályázat beküldési határideje: 2021.
november 30.
A pályázatokat Tököl Város Polgármesterének címezve a Polgármesteri Hivatalba (2316 Tököl, Fő út
117.) kell eljuttatni. A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a szervezet, közösség, amely
állami, önkormányzati támogatásban nem részesül, nincs szponzori tevékenysége és a támogatás
felhasználási célja kapcsolódik az önkormányzati feladatok bármelyikéhez.
A pályázatok elbírálásának határideje: a beküldési határidő lejártától számított 30 napon belül, az
elbírálásról, a támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület bizottságainak javaslata alapján a
Képviselő-testület dönt.
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Figyelem! A vissza nem térítendő támogatások felhasználásáról és elszámolásáról szóló megállapodás
megkötéséről a Tököli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája, a megállapodás aláírását követő 30
napon belüli átutalásról pedig a Tököli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. Az
odaítélt összeggel minden esetben el kell számolni. A 2021. évi támogatás pénzügyi elszámolási,
valamint beszámolási határideje: 2022. május 31. napja. Az elszámolás 2021. december 1- 2022.május
31. között kelt, a Támogatott nevére szóló, záradékolt és hitelesített számlamásolatok benyújtásával
történhet. Átutalással teljesített kiadások esetében a kapcsolódó záradékolt és hitelesített
bankszámlakivonat csatolása is szükséges. Az el nem számolt összeget vissza kell téríteni! Azok a
közösségek, melyek elszámolási és beszámolási kötelezettségüknek a megjelölt határidőre nem tesznek
eleget a 2022 évi támogatási lehetőségekből kizárják magukat. Bővebb felvilágosítást a 24/520-900-as
telefonszámon, Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezetőtől lehet kérni.
Határidő: a kiírásban szereplő elszámolási határidőn belül folyamatos
Felelős: az Igazgatási Iroda közreműködésével a Polgármester

Aláírás
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2021. október 28- i ülésére

Tárgy: „Szép Város, Rendezett Környezet" 2021 verseny
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Kőszeri Ferenc

Véleményező bizottság neve

PTÜB

Az ülések időpontja

2021. október 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített többség név szerinti aláírással

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 53/2021. (V.20.] számú polgármesteri határozattal, mely Tököl Város Képviselő-testületének feladat
és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVII1. törvény 46. § (4) bekezdésszerinti felhatalmazással élve - a képviselő-testület
tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 főtartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak
megfelelően a kulturált, rendezett, tiszta, virággal díszített környezet megteremtése és megőrzése
céljából, „Szép város, rendezett környezet” 2021 címmel versenyt hirdettem három kategóriában:
I. Lakossági,
a.) Épületablak, erkély virágosítása (társasházak magánházak]

b.] Előkertek, kertek-növényültetése
c.] Társasházak előkertjei, környezete-növényültetése
d.] Egységes utcakép (utcák jelentkezhetnek, házszámtól házszámig megjelöléssel]

II. Intézményi,
a.] Utcai homlokzat, ablak, esetleg erkély virágosítása, esztétikai megjelenése

b.] Élőkért, belső udvar gondozottsága növénnyel való ellátottsága
III. Ipari és Kereskedelmi szolgáltató ingatlan.

a.] Ipari telephelyek és létesítmények

b.] Kereskedelmi, szolgáltató létesítmények.
6 főt javasoltam a bíráló bizottságba, tagjai: Dr. Vass Lucia, Bosnyák Simonné, Gergics Illés, Ecsedi Beáta,
Kiss Tiborné, Vaslaki Judit Cecília. A jelentkezési határidő 2021. augusztus 23. (hétfő] volt.
A nyertesek díjazására vonatkozóan a 2021.május 20-ai ülésen nem született döntés, ezért javaslom,
hogy a legszebb környezetet kialakítókat 550.000-Ft összértékű díjban részesítsük a 2021. évi
költségvetés terhére, és emléklappal tüntessük ki. A díjazottak neve és az általuk készített
fényképfelvétel megjelenik a Tököli Tükörben, tokol.hu honlapunkon és a Facebook oldalunkon is.

Tájékoztatom Önöket arról is, hogy a díjak értéke után az önkormányzatnak kifizetői adókötelezettsége
keletkezik, összegszerűen 97.350 Ft.
A bíráló bizottság 2021. szeptember 27-én megtekintette a beérkezett képeket, és a csatolt emlékeztető
szerinti javaslattal élt a Képviselő-testület felé.
Kérem a díjazás összegére vonatkozó, valamint az eredmény megállapítására vonatkozó döntésüket.
.../2021. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete,

1. a „Szép város, rendezett környezet” 2021 címmel meghirdetett versenyben résztvevő legszebb
környezetet kialakítókat 550.000-Ft összértékben díjazza, és emléklapot adományoz a részükre. A 2.
pont szerinti díjazottak neve és az általuk készített fényképfelvétel megjelenik a Tököli Tükörben,
www.tokol.hu honlapunkon és a Facebook oldalunkon.
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2. a „Szép város rendezett környezet” 2021 verseny eredményét az alábbiak szerint fogadja el:
I, Lakossági
Kiemelt különdíj:

Galbács István Akácos út 12/A.

Különdíj:

Krizsánovics Andrásné Mester u. 51.

Sárácz Józsefné Csokonai u. 29.
Korponainé Maczó Mária Alkotmány u. 26.
Jankovics Attiláné Viola u. 3.
Sípos Tiborné Pesti út 27/2.

Bakondi Katalin Szadova u. 47.
Horváth Ödön Kossuth L. u. 55.
a) Épüietablak, erkély virágosítása (társasházak magánházak)

1) Csillag Angéla Ráckevei út 4.1/7.
2) Groh Sándorné Ráckevei út 4/L
b) Előkertek, kertek növényültetése

1) Megosztottan: Plausin Jánosné Alma u. 2.

Kunzer Ferenc Aradi u. 53.
Farkas Áron Gyuláné Szadova út 21.

Bosnyák-Dragovics Katalin Tűzoltó u. 8.

2) Megosztottan: Marics Simonná Kossuth L. u.100.

Gajárszky Istvánná Dobó K. u. 56.
Marlinné Vivien Fő u. 16.

Gólya Mihályné Gárdonyi G. u. 15.

Rozgics Mária Csokonai u. 55.

3) Megosztottan: Magda Lászlóné Dr.Papp K. tér 3.
Széplaki László Ibolya u.19. 4. a.
Fajta Györgyné Eötvös L. u. 12.
clTársasházak előkertjei, környezete növényültetése

1)Megosztottan : Bárdos Kálmánná Duna u. 12. B Iph. fszt 3.

Házkontroll Kft Kisfaludy u. 3.

2)Megosztottan:

Pesti úti lakótelep 21. sz. társasház Máltai u. 1.
Pesti úti lakótelep 20. sz. társasház Mátyás k. u. 2.
Duna 6. társasház Duna u. 6.

Alinka társasház Kisfaludy S. u. 5.
3)Megosztottan: Duna 1 társasház Duna u. 1.

Pesti úti lakótelep 18.sz. társasház Karinthy F. u. 1.
Duna 10. társasház Duna u. 10.

Pesti úti lakótelep 15. sz. társasház Mátyás király u. 3.

Pesti úti lakótelep 17. sz. társasház Mátyás király u. 7.
d) Egységes utcakép (utcák jelentkezhetnek, házszámtól házszámig megjelöléssel) Nem érkezett
jelentkezés
II. Intézményi,

a) Utcai homlokzat, ablak, esetleg erkély virágosítása, esztétikai megjelenése

1) Szivárvány Óvoda Csépi út 57.
b) Élőkért, belső udvar gondozottsága növénnyel való ellátottsága

2) Megosztottan: Napsugár Óvoda Csépi út 6.
Hagyományőrző Óvoda Fő u. 49.
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Horvát Óvoda Csépi út 6.
III. Ipari és Kereskedelmi szolgáltató ingatlan.

a) Ipari telephelyek és létesítmények Nem érkezett anyag
b) Kereskedelmi, szolgáltató létesítmények:

1) Női Szabóság Csurcsia Erzsébet Piac tér 7/D.

3. a Bíráló Bizottság a díjazásra vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint fogadja el:
Lakossági kategória:

Kiemelt Különdíj: 35.000-Ft értékben növény - vásárlási utalvány,
KüIöndíj:10.000-Ft értékben növény - vásárlási utalvány,
Épületablak: 5.000-Ft értékben növény - vásárlási utalvány

1. helyezés 30.000-Ft értékben növény - vásárlási utalvány,
2. helyezés 15.000-Ft értékben növény - vásárlási utalvány,
3. helyezés 5.000-Ft értékben növény - vásárlási utalvány
Társasházak:

1. helyezés 20.000-Ft értékben növény - vásárlási utalvány,
2. helyezés 10.000-Ft értékben növény - vásárlási utalvány,

3. helyezés 5.000-Ft értékben növény - vásárlási utalvány

Intézményi, ipari és kereskedelmi kategória:
1. helyezés 30.000-Ft értékben növény - vásárlási utalvány,
2. helyezés 20.000-Ft értékben növény - vásárlási utalvány,
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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EMLÉKEZTETŐ
Készült: 2021. szeptember 27-én Tököl Város Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében megtartott „Szép
város, rendezett környezet” 2021. meghirdetett verseny bírálatáról.

Jelen vannak:

A bíráló bizottság tagjai: Gergics Illés alpolgármester, Dr. Vass Lucia tag, Vaslaki Judit Cecília elnök, Bosnyák
Simonné tag, Ecsedi Beáta tag, Kiss Tibomé tag,

A jelenlévők megállapítják, hogy a meghirdetett versenyre, 38-an jelentkeztek.
A bíráló bizottság a meghirdetett kategóriák szerint az alábbi döntést javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek
a helyezésekre és a díjazásokra vonatkozóan:
Lakossági kategória előkertek, kertek növénykiültetése:

I. Helyezés (30.000. Ft értékben növény vásárlási utalvány):
• Plausin Jánosné (Tököl, Alma u. 2.)
• Kunzer Ferenc (Tököl, Aradi u. 53.)
• Farkas Áron Gyuláné (Tököl, Szadova út 21.)
• Bosnyák- Dragovics Katalin (Tököl, Tűzoltó u. 8.)

II. Helyezés (15.000.- Ft értékben növény vásárlási utalvány)
• Marics Simonné (Tököl, Kossuth L. u. 100.)
• Gajárszky Istvánné(Tököl, Dobó K. u. 56.)
• Marlinné Vivien (Tököl,Fő u. 1 6.)
• Gólya Mihályné(Tököl, Gárdonyi G. u. 15.)
• Rozgics Mária (Tököl,Csokonai u. 55.)
HL Helyezés (5.000.- Ft értékben növény vásárlási utalvány)
• Magda Lászlóné(Tököl, dr. Papp K. tér 3.)
• Széplaki LászIó(Tököl, Ibolya u. 19. 4.a)
• Fajta Györgyné (Tököl, Eötvös L. u. 1 2.)
Kiemelt Különdíj (35.000.- Ft értékben növény vásárlási utalvány):
• Galbács István (Tököl, Akácos út 12/A)

Különdíj (10.000 Ft értékben növény vásárlási utalvány)
• Krizsánovics Andrásné (Tököl, Mester u. 51.)
• Sárácz Józsefné (Tököl, Csokonai u.29.)
• Korponainé Maczó Mária (Tököl, Alkotmány u. 26.)
• Jankovics Attiláné (Tököl, Viola u. 3.)
• Sípos Tiborné (Tököl, Pesti út 27/2)
• Bakondi Katalin (Tököl, Szadova u. 47.)
• Horváth Ödön (Tököl, Kossuth L. u. 55.)
Lakossági kategória épületablak, erkély virágosítása (5.000.- Ft értékben növény vásárlási utalvány)
• Csillag Angéla (Tököl, Ráckevei út 4/m. I. em. 7.)
• Groh Sándorné (Tököl, Ráckevei út 4/L)

4

Lakossági kategória társasházak, előkertjei környezete növényültetés
I helyezés: (20.000 Ft értékben növény vásárlási utalvány)
• Bárdos Kálmánná (Tököl, Duna u. 12. B Iph. fszt 3.)
• Házkontroll Kft (Tököl, Kisfaludy u. 3.)

H.helyezés: (10.000 Ft értékben növény vásárlási utalvány)
• Pesti úti lakótelep 21. társasház (Tököl, Máltai u.l.)
• Pesti úti lakótelep 20. társasház (Tököl, Mátyás király u. 2.)
• Duna u. 6. társasház (Tököl, Duna u.6.)
• Alinka társasház(Tököl, Kisfaludy S. u. 5.)
III. helyezés: (5.000 Ft értékben növény vásárlási utalvány)
• Duna u. 1. társasház (Tököl, Duna u.l.)
• Pesti úti lakótelep 18. társasház (Tököl, Karinthy F. u. 1.)
• Duna u. 10. társasház (Tököl, Duna u.10.)
• Pesti úti lakótelep 15. társasház (Tököl, Mátyás király u.3.)
• Pesti úti lakótelep 17. társasház (Tököl, Mátyás király u.7.)

Intézményi kategória eló'kert, belső' udvar gondozottsága, növénnyel való ellátottsága
I

. Helyezés (30.000.- Ft értékben növény vásárlási utalvány)
• Szivárvány Óvoda (Tököl, Csépi u. 57.)

Il

.Helyezés(20.000 Ft értékben növény vásárlási utalvány)
• Horvát Óvoda (Tököl, Csépi út 6.)
• Napsugár Óvoda (Tököl, Csépi út 6.)
• Hagyományőrző Óvoda (Tököl, Fő u.49.)

Ipari és Kereskedelmi szolgáltató kategória (30.000 Ft értékben növény vásárlási
utalvány)
• Női Szabóság - Csurcsia Erzsébet (Tököl, Piac tér 7/D)

k.m.f.
Vaslaki Judit Cecília
elnök
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. október 28-i ülésére

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás az okmányiroda kormányablakká történő
átalakításához, és a lakótelepi iskola felújításához
; Előterjesztő

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője
1 Véleményező bizottság neve

Kőszeri Ferenc műszaki ügyintéző

Az ülés időpontja
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

PTKÜB

2021. október 28.
egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk tulajdonát képezi az okmányiroda épülete és a lakótelepi iskola is, melyeknél az
ingatlanok használói felújításokba kezdenek.

Az okmányiroda a 218/2012. (VIII.13.] sz. Korm. rendelet 2. melléklete szerint 2012. október 17-i
keltezéssel került használatba adásra a Pest Megyei Kormányhivatal számára. A járási hivatal az
intézményt most kormányablakká kívánja alakítani, a felújítási munkák elvégzése érdekében
önkormányzatunk tulajdonosi hozzájárulása szükséges.
A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Pesti úti lakótelepi
telephelyén az évek óta várt fűtéskorszerűsítési, vizesblokkfelújítási és burkolatfelújítási munkálatokat
kívánja elvégezni, melyhez kérte önkormányzatunktól a tulajdonosi hozzájárulást. Ezúton tájékoztatjuk
a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot a műszaki tartalom tankerületi többszöri
módosítása miatt kialakult időveszteség miatt a Polgármester Úr két ülés közötti intézkedési jogkörében
megadta. Kérjük, hogy e döntést tudomásul venni szíveskedjenek.

Tököl, 2021. október 21.

.../2021. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete

•

a Pest Megyei Kormányhivatal számára tulajdonosi hozzájárulását adja a Tököl Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő tököli 4/2 hrsz. alatt található okmányiroda épület
kormányablakká történő alakításához, s felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló
nyilatkozat kiadására,

•

tudomásul veszi a Polgármester Úr két ülés közötti intézkedési jogkörében meghozott azon
intézkedését, melyben a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ részére, a Tököli Weöres
Sándor Általános Iskola pesti úti
lakótelepi telephelyének fűtéskorszerűsítési,
vizesblokkfelújítási és burkolatfelújítási munkálataihoz hozzájárult.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
Aláírás

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző

(___

ELOTERJESZTES
a Képviselő-testület 2021. október 28-i ülésére

Tárgy: Létszámstop feloldási kérelem
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Demeter Zsanett szervezési ügyintéző

Véleményező bizottság neve

PTKÜB, OMSB

Az ülések időpontja

2021. október 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
A Horvát Óvoda vezetője jelezte, hogy intézményében megüresedett egy fő dajka álláshely (a kolléga
kérte közös megegyezéssel a munkaviszonyának megszüntetését).
Kéri, hogy a létszámstop feloldásához hozzájárulni szíveskedjenek.

.../2021. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a Horvát Óvodában megüresedő egy fő dajka álláshely betöltését
2021.11.01.napjával - az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezetők

Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző

(

ja »

\J \______

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. október 28-i ülésére
Tárgy: Közterületi ingatlanok utcanév meghatározása (Huba utca, Csokonai utca)
Előterjesztő

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Krizsánné Vörös Gyöngyi műszaki ügyintéző

Véleményező bizottság neve

PTKÜB

Az ülés időpontja

2021. október 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

1.

Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a Tököl, 1646/8 hrsz, 1648/10 hrsz,1650/7
hrsz,1651/5 hrsz, 1652/5 hrsz, 1654/4 hrsz. és a 1663/5 hrsz. alatti „kivett út"

Az út ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése, valamint az út mellett kialakított telkek házszámmal történő
ellátása érdekében - összhangban a házszámozásról a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról,
valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló 12/2014. (Vili.8.) számú rendeletben foglaltakra - szükséges a
közterület elnevezése. Az 1. számú mellékelt helyszínrajzon látható, hogy a terület a Huba utca részét képezi, ezért
javasoljuk a Huba utca elnevezést.

2.

Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a Tököl 1644/5 hrsz, 1646/5 hrsz,1648/5 hrsz,
1650/10 hrsz, 1651/8 hrsz, 1652/10 hrsz. és a 2029/6 hrsz. alatti „kivett út"

Az út ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése, valamint az út mellett kialakított telkek házszámmal történő
ellátása érdekében - összhangban a házszámozásról a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról,
valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló 12/2014. (Vili.8.) számú rendeletben foglaltakra - szükséges a
közterület elnevezése. A 1. számú mellékelt helyszínrajzon látható, hogy a terület a Csokonai utca részét képezi,
ezért javasoljuk a Csokonai utca elnevezést.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával nevezze el a felsorolt
ingatlanokat.
Tököl, 2021. október 12.

.../2021. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete

a) a Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Tököl 1646/8 hrsz. 1648/10 hrsz.1650/7
hrsz.1651/5 hrsz. 1652/5 hrsz. 1654/4 hrsz. és a 1663/5 hrsz. alatti „kivett útnak" a Huba utca nevet
adja.

b) a Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Tököl 1644/5 hrsz. 1646/5 hrsz.1648/5 hrsz.
1650/10 hrsz. 1651/8 hrsz. 1652/10 hrsz. 2029/6 hrsz. alatti, „kivett útnak" a Csokonai utca nevet adja,
c) felkéri a polgármestert, hogy az utcaelnevezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Aláírás
Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
_____________________________________

Irodavezető:

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Pest Mcgya Kormányhivatal

Oldal:

Ráckeve 2300 Szent István tér 3.
Nem hitelei tulajdoni lap - Szemle másolat
Megrendelés szám: 30005/111489/2021

2021.10.15

TÖKÖL
Belterület.
2316 TÖKÖL

S zektor

l€46/8 helyrajzi szám
Dobó K. utca 1646. ''felülvizsgálat alatt"

----------------------------------------------------------------------------

I. R É S Z

1. Az ingatlan adatai:
kát.t.jav.
k .fill

alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/

adatok

. Kivett út

Nem hiteles tulaj doni lap

n.RÉsz

1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 44048/2006.05.06
jogcím: átadás
jogállás: tulajdonos
név: TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 2316 TÖKÖL Fő út 117.
törzsszám: 15730923

2.

m. r é s z
bejegyző határozat, érkezési idő: 44048/2008.05.06

Önálló szöveges bejegyzés a 1646/1.hrszámú földrészlet

3 . bejegyző határozat, érkezési idő: 63881/2011,11.15
Vezetékjog
15 m2 nagyságú területre VMB-141/2011.
j ogosult:
név: ELMÜ HÁLÓZATI KFT törzsszám: 1380498
cím
: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74

Ez a tulajdoni lap köz igazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem
használható.

tulaj doni lap

TULAJDONI LAP VÉGE1

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Pest Megyei Kormányhivatal

Ráckeve 2300 Szent István tér 3.

Oldal:
Nem hiteles tulajdoni lap ■ Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/111493/2021
2021.lű.15

TOKÖL
Belterület
2 316 TÖKÖL

S zektor

1648/10 helyrajzi szám
Dobó K. utca 1646. ''felülvizsgálat alatt1'

----------------------------------------------------------------------------

I. R É S Z

. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/

terület
ha m2

kát.t.jöv.

adatok
kát.jöv
k.fill

Kivett út

Nem hiteles tulaj doni lap

nRÉsz
tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 58982/2005.11.14
jogcím: átadás
jogállási tulajdonos
név: TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 2316 TÖKÖL Fő út 117.
törzsszám: 15730923
--------------------------------------------------------------------------

m. R É S Z

bejegyző határozat, érkezési idő: 58982/2005.11.14
Önálló szöveges bejegyzés a 1646/2,1647/1 és a 1648.hrezámú földrészletekből alakult.

. bejegyző határozat, érkezési idő: 63882/2011.11.15
Vezetékjog
39 m2 nagyságú területre VMB-141/2011.
jogosult:
név: EIMJ HÁLÓZATI KFT törzsszám: 1380498
: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74

Ez a tulajdoni lap kozigazgatasi hatósági eljárás céljából került kiadasra. Másra nem
használható.
TULAJDONI LAP VÉGE1

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Pest Msgya Korniányiuvatal

Nem hiteles tulajdon)i lap - Szemle másolat

S zektor

Nem hiteles tulaj doni lap

Oldal:

(osztásából alakult.

kat.t.jöv. alosztály adatok
tér. kát.jöv
ha m2 k . £ i 11

Megrendelés szám: 10005/111494/2021

2021.10.15

I, R É S Z

Dobó K. utca 1650 . "Felülvizsgálat alatt''

1650/7 helyrajzi szám

Ráckeve 2100 Szent István tér 3.

TOKÖL
Bolt©rület
2 316 TÖKÖL
----------------------------------------------------------------------------

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/

. Kivett ót
ilrész
1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 35925/2006 .03.08
jogcím: tulajdonba adás
jogállási tulajdonos
név: TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 2316 TÖKÖL Fő út 117.
törzsszám: 15730923
'
■
m. r é s z
bejegyző határozat, érkezési idő: 35925/2006.03.08

................. — — -■ '

1.
Önálló szöveges bejegyzés az 1650/3.hrszámú földrész!

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 63883/2011.11.15
Vezetékjog
29 m2 nagyságú területre VMB-141/2Ú11.
jogosult:
név: ELMŰ HÁLÓZATI KFT törzsszám: 1380491
cím
: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74

—

TULAJDONI LAP VÉGE----------------------------------------------------------------

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem
használható.

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Pest Mcgya. Kormányhivatal

Oldal:

Ráckeve 2300 Szent István tér 3.

Nem hiteles tulajdoni Lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/111495/2021

2Ű21.lű.15
TOKÖL
Belterület
2316 TÖKÖL

S zektor

1651/5 helyrajzi szám
Dobó K. utca 1651. ''felülvizsgálat alatt1'
I. R É S Z

----------------------------------------------------------------------------

1. Az ingatlan adatai:
terület
ha m2

növelési ág/kivett megnevezés/

kát.t.jöv. alosztály adatok
tér. kát.jöv
ha m2 k.fill

. Kivett út

Nem hiteles tulaj doni lap

HR1SZ
1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 53711/2006.09.18
jogcím: átadás
jogállási tulajdonos
név: TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 2316 TÖKÖL Fő út 117.
törzsszám: 15730923
"

1.

m rész
bejegyző határozat, érkezési idő: 53711/2006.09.18

Önálló szöveges bejegyzés az 1651/1-1651/3.hrszámú földrészletek megosztásából alakult.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 63884/2011.11.15
Vezetékjog
28 m2 nagyságú területre VMB-141/2011.
jogosult:
név: ELMÖ HÁLÓZATI KFT törzsszán: 1380498
cím
: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74

ö

“77

Ez a tulajdoni lap köz igazgatásí fiat ósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem
használható.

tulaj doni lap

TULAJDONI LAP VÉGE'

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Pest Mcgya Kcimányhivatal

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

S zektor

Nem hiteles tulaj doni lap

Oldal:

kat.t.jöv. alosztály adatok
k.fill.
tér
kát löv

Megrendelés szám: 30005/111497/2021

2021.10.15

0
n.RÉsz

I. R É S Z

Dobó K. utca 1653 . ''felülvizsgálat alatt"

1652/5 helyrajzi szám

Ráckeve 2300 Szent István tér 3.

TOKOL
Beitőrület
2 316 TÖKÖL
----------------------------------------------------------------------------

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/

. Kivett út
1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 54568/2006.09.27
jogcím: átadás
jogállás: tulajdonos
név: TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 2316 TÖKÖL Fő út 117.
törzsszám: 15730923
m. r é s z
bejegyző határozat, érkezési idő: 54568/2006.09.27

--------- -------- ———---------------------------- —------------

1.

Másra nem

Önálló szöveges bejegyzés 1652 és az 1653.hrszámú földrészlet megosztásából alakult.

TULAJDONI LAP VÉGE

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 63885/2011.11.15
Veze tékjog
32 m2 nagyságú területre VMB-141/2Ü11.
jogosult:
név: ELMU HÁLÓZATI KFT törzsszám: 1380491
cím
: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74

Ez a tulajdoni lap köz igazgat ás:
használható.

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Pest Megye. Kormányhivatal

'

Nem hiteles tuLajdoűi Lap • Szemle másolat

S zektor

Oldal:

adatok
k at.jav
k.fill

Nem hiteles tulaj doni lap

kat.t.jöv. aL

Megrendelés szám: 30005/111498/2021

terület
ha m2

2021,10.15

I. R É S Z

Dobó K. utca 1654. "felülvizsgálat alatt"

1654/4 helyrajzi szám

Ráckeve 2300 Szent István tér 3.

TÖKÖL
Beiterűlet
2316 TÖKÖL
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/

-----------------------------------------------————

m. r é s z
bejegyző határozat, érkezési idő: 43355/2ÜÜ6.Ü5.24

. Kivett út
urész
1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 43355/2006.05.24
jogcím: átadás
jogállás: tulajdonos
név: TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 2316 TÖKÖL Fő út 117.
törzsszám: 1573Ú923

i.

Önálló szöveges bejegyzés az 1654,16 55, 1657/1, 1657/2 . hrszároú földrészlet megosztásából
alakult.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 63886/2011
Vezetékjog
33 m2 nagyságú területre VMB-141/2011.
jogosult:
név: ELMÖ HÁLÓZATI KFT törzsszám: 138Ü4983
cím
: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74

TULAJDONI LAP VÉGE'

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem
használható.

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Pest Mtgya Kormányhivatal

Oldal:

Ráckeve 2300 Szent István tér 3.
Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/111499/2021

2021.10.15

TÖKÖL
Belterület.
2316 TÖKÖL
'

S zektor

l€€3/5 helyrajzi szám
Dobó K. utca 1663. "felülvizsgálat alatt"

■ -

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:
terület

művelési ág/kivett megnevezés/

kát.t.jöv
k.fill.

adatok
k at.jöv
k.fill

. Kivett út

Nem hiteles tulaj doni lap

nsÉsz

6. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 63070/2005.12.28
jogcím: felajánlás
jogállás: tulajdonos
név: TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 2316 TÖKÖL Fő út 117.
törzsszám: 15730923
m. k é s z
bejegyző határozat, érkezési idő: 32477/2003.02.03

--------------------------------------------------------------------------

Önálló szöveges bejegyzés a 1663/2.hrszámú földrészlet megosztásából alakult.

bejegyző határozat, érkezési idő: 63070/2005.12.28
Önálló szöveges bejegyzés a földrészlet terül

Ez a tulajdoni lap közigazg
használható.

'7 5.m2-ről 04Ú7.m2-re változott.

ósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem

tulaj doni lap

.AJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Pest Mcgyo. Kormányhivatal

Ráckcvr 2300 Sacnt István tér 3.
Nem faiteles tulajdoni lap

Megrendelés szám: 30 0C

2Ű21.lű.

TÖKÖL
Bslterüleh
2 316 TÖKÖL

■

1644/5 helyrajzi szám
Csokonai utca 164 4. "felülvizsgálat alatt1'

■ ■

...............

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/

I. R É S Z

min.o
ha m2

. Kivett út

tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

--------------------------------------------------------------------------------

Ü

445

n. r é s z

1. tulajdoni hányad; 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 46325/2ÚÜ5.06.30
jogcím; átadás
jogállás: tulajdonos
név: TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 2316 TÖKÖL Fő út 117.
törzsszám: 15730923
m. r é s z
bejegyző határozat, érkezési idő: 46325/2005.06.30

--------------------------------------------------------------------------------

2.

Önálló szöveges bejegyzés az 1644.hrszámú földrészlet megosztásából alakult.

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 63874/2011 11 1
Vezetékjog
35 m2 nagyságú területre VMB-141/2011.
jogosult:
név: ELMŰ HÁLÓZATI KFT törzsszám: 1390498
cím
: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74

k.fill

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Pest Mcgya. Kormányhivatal

Oldal:

Ráckeve 2300 Szent István tér 3.
Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
Megrendelés szám: 30005/111512/2021

2021.10.15

TOKOL
Belterület
2316 TÖKÖL

S zektor

1646/5 helyrajzi szám
Dobó K. utca 1646. ''felülvizsgálat alatt1'

----------------------------------------------------------------------------

I. R É S Z

1. Az ingatlan adatai!
alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/

terület
ha m2

kat.t.jöv. alosztály adatok
ha m2

k.fill

. Kivett út

Nem hiteles tulaj doni lap

r.rész
1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 44048/2008.05.06
jogcím: átadás
jogállás: tulajdonos
név: TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 2316 TÖKÖL Fő út 117.
törzsszám: 15730923
---------------------------------------------------------------------------------

2.

m. R É S Z

bejegyző határozat, érkezési idő: 44048/2008.05.06
Önálló szöveges bejegyzés az 1646/1. hrszámú földrészig

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 63875/2011,11.15
Vezetékjog
15 m2 nagyságú területre VMB-141/2011.
jogosult:
névi ELMŰ HÁLÓZATI KFT törzsszám: 1
cím
: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74

Ez a tulajdoni lap köz igazgat á:
használható.

itósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem
TULAJDONI LAP VÉGE1

tulaj doni lap

osztásából alakult.

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Pest Msgya Kormányhivatal

Oldal:

Ráckeve 2300 Saent István tér 3.
Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30 005/1115 15/2021

2021.10.15
TÖKÖL
Belterület
2316 TÖKÖL

S zektor

1648/5 helyrajzi szám
Dobó K. utca 1646. "felülvizsgálat alatt"

&

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:
kát.t.jöv.
k.fill.

alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/

adatok
k.fill

Nem hiteles tulaj doni lap

. Kivett ót

0
URÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 58982/2005.11.14
jogcím: átadás
jogállás: tulajdonos
név: TÖKÖL VÁROS ÖWORMÁNYZATA
cím: 2316 TÖKÖL Fő út 117.
törzsszám: 15730923

1.

'
m. r É s z
bejegyző határozat, érkezési idő: 58982/2005.11.14

Önálló szöveges bejegyzés a 1646/2,1647/1 és a 1648.hrszámú földrészletekből alakult.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 63876/2011,11.15
Vezetékjog
39 m2 nagyságú területre VMB-141/2011.
jogosult;
név: ELMŰ HÁLÓZATI KFT törzsszám: 138049!
cím
: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74

Ez a tulajdoni lap köz igazgat ás:
használható.

ósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem

tulaj doni lap

TULAJDONI LAP VÉGE'

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Pest Megyei Kormányhivatal

Oldal:

Ráckeve 2300 Szent István tér 3.

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/111518/2021

2021.10.15
TOKOL
Belterület
2316 TÖKÖL

S zektor

1650/10 helyrajzi szám
Dobó K. utca 1650.
I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:
kát.t.jöv.
k-fillj

művelési ág/kivett megnevezés/

adatok
k.Eill

0

. Kivett út

Nem hiteles tulaj doni lap

QRÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 35925/2006.03.08
jogcím: tulajdonba adás
jogállás: tulajdonos
név: TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 2316 TÖKÖL Fő út 117.
törzsszám: 15730923
m. r é s z
bejegyző határozat, érkezési idő: 35925/2006.03.08

——------------—-------------------------------------------

Önálló szöveges bejegyzés az 1650/3.hrszámú foldrészle'

alakult.

bejegyző határozat, érkezési idő: 63877/2011.11.15
Vezetékjog
28 m2 nagyságú területre VMB-141/2011.
jogosult:
ELMÖ HÁLÓZATI KFT törzsszám: 1380498
: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hat
használható.
-

TULAJDONI LAP VÉGE1

Másra nem

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Pest Megya. Kormányhivatal
Oldal:

Ráckeve 2300 Szent István tér 3.

Nem hítélés tulajdoni lap ■ Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/111520/2021
2021.10.15

TOKOL
Belterület
2316 TÖKÖL

S zektor

1651/8 helyrajzi szám
Dobó K. utca 1651. "felülvizsgálat alatt"
——

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:
kat.t.jöv. alosztály adatok
tér. kát.jöv
ha m2 k.fill

művelési ág/kivett megnevezés/

Nem hiteles tulaj doni lap

. Kivett út

ii.rész
1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idői 53711/2006.09.18
jogcím: átadás
jogállás: tulajdonos
név: TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 2316 TÖKÖL Fő út 117.
törzsszám: 15730923

1.

'
m. r É s z
bejegyző határozat, érkezési idő: 53711/2006.09.18

Önálló szöveges bejegyzés az 1651/1-1651/3.hrszámú földrészletek megosztásából alakult.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 63878/2011.11.15
Vezetékjog
30 m2 nagyságú területre VMB-141/2Ú11.
jogosult:
név: EU4Ú HÁLÓZATI KFT törzsszám: 138049:
cím
: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74

Ez a tulajdoni lap köz igazgatá
használható.

ósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem

tulaj doni lap

TULAJDONI LAP VÉGE'

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Pest Mcgyo. Kormányhivatal

Oldal:

Ráckcvt 2300 Szent István tér 3.

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szára: 30005/111521/2021

1)

Cd

£
E

2021.10.15
TOKÖL
Beitsrület

S zektor

1652/10 helyrajzi szám

Dobó K. utca 1653. "felülvizsgálat alatt"
I. R É S Z
1. Az ingatlan adatai:

2316 TÖKÖL

....... — ■

terület
ha m2

művelési ág/kivett megnevezés/

kát.t.jöv. alosztály adatok
tere kát. jöv
ha m2 k.fill

. Kivett ót
n.BÉsz

1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 54569/2006.09.27
jogcím: átadás
jogállás: tulajdonos
név: TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 2316 TÖKÖL Fő út 117.
törzsszám: 15730923
■g

m, r é s z
bejegyző határozat, érkezési idő: 54568/2006.09.27

---------------- ------------------------------------------------------- ---------

1.
'rt

a

r—I

4)
TÍ
3
E

Önálló szöveges bejegyzés 1652 és az 1653.hrszámú földrészlet megosztásából alakult.

Cd

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 63879/2011.11.15
Veze ték jog
31 m2 nagyságú területre VMB-141/2011.
jogosult:
név: ELMŰ HÁLÓZATI KFT törzsszám: 1380498
cím
: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74

Ez a tulajdoni lap közigazgal
használható.
—

gi eljárás céljából került kiadásra. Másra nem
TULAJDONI LAP VÉGE'

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Pest IVfcgya. Kd imányhivatal

Oldal:

Ráckeve 2300 Szent István tér 3.
New ti Hetes tulaj derűi lap ■ Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/111522/2021
2021.10.15
S zektor

TÖKÖL
Bőiterület
2316 TÖKÖL

2029/6 helyrajzi szám
Névtelen utca 2029/6 HRSZ . "felülvizsgálat alatt

----------------------------------------------------------------------------

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

terület
ha m2

művelési ág/kivett megnevezés/

kát.t.jöv. alosztály adatok
m2

k.fill

Nem hiteles tulaj doni lap

urész
1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 42073/1991.09.06
jogcím: tulajdonba adás
jogállás: tulajdonos
név: TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 2316 TÖKÖL Fő út 117.
törzsszám: 15730923

1.

bejegyző határozat,

—
mRÉsz
37783/1993.06.14

Önálló szöveges bejegyzés a 2029/0 hrszámú ingatlan megosztása- ból alakult.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 63863/2011.11.15
Vezetékjog
69 m2 nagyságú területre VMB-141/2Ű11.
jogosult:
név: ELMŰ HÁLÓZATI KFT törzsszám: 138
cím
: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem
használható.

tulaj doni lap

TULAJDONI LAP VÉGE'

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. október 28-i ülésére

Tárgy: Tököli szennyvíztisztító telep fejlesztési igénye
Előterjesztő

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Csvórics Gábor műszaki irodavezető

Véleményező bizottság neve
Az ülés időpontja

PTKÜB

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

egyszerű szótöbbség

2021. október 28.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Fővárosi Vízművek Zrt. - mint a tököli víz- és csatornahálózat, valamint a szennyvíztisztító telep
üzemeltetője - 2021. április 8-án kelt „Szennyvíztisztító telep kapacitás hiány” tárgyában írt levelében
tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy a telep megfelelő hatásfokkal történő tisztítása érdekében
saját hatáskörében eljárva korlátozza a csatornahálózatra történő új rákötéseket, s ezzel együtt a helyzet
feloldása érdekében a telep mielőbbi fejlesztését szorgalmazza. Az eltelt időszakban tárgyalásokat
folytattunk a vízmű munkatársaival, s bevontuk a szennyvíztisztítót részben tulajdonló Szigethalom és
Halásztelek polgármestereit is. Az utolsó tárgyalás 2021. október 13-án zajlott le. Az eddigi egyeztetések
alapján a szolgáltató az alábbi álláspontot képviseli.

A Fővárosi Vízművek Zrt. a telep biológiai kapacitásainak elérésére hivatkozva a mielőbbi
fejlesztést szeretné elérni, s ennek műszaki megoldására 3 ütemre bontott javaslattal állt elő. A
fejlesztési források igényléséhez szükség esetén műszaki alátámasztó dokumentációt ad a
telepet tulajdonló három önkormányzatnak.
A kapacitáshatár elérésére hivatkozva a 2021. április 8-án kelt levelükben foglalt korlátozás
szükségességét továbbra is fenntartják, de a korábbi egyeztetések alapján hajlandóak 2021.
október 15. és december 31-között ismét megnyitni a lehetőséget az új bekötések létesítésére.
2022. január 1-től a szolgáltató nem engedélyezi az új rákötéseket sem az ivóvízhálózatra, sem
a csatornahálózatra egészen addig, amíg a szennyvíztisztító telep kapacitásproblémáját
megoldó fejlesztés el nem készül.
A szolgáltató a korlátozásról szóló lakossági tájékoztatás érdekében kommunikációs tervet
készített, s javasolja az önkormányzatok számára az egységes, közös kommunikációt.
A víz- és csatornahálózatra történő rákötési korlátozás Tököl, Szigethalom és Halásztelek esetében nem
jár egységes következményekkel. Szigethalom esetében a szolgáltató a DPMV Zrt., mely a Fővárosi
Vízművek Zrt-vel áll szerződéses kapcsolatban a szigethalmi szennyvíz tököli szennyvíztisztító telepre
történő befogadása tárgyában. E szerződés alapján a DPMV Zrt. hidrológiai kapacitási korlátozással
rendelkezik, s ezt Szigethalom még nem érte el, így a saját terültén rákötési korlátozást nem kíván
bevezetni. A DPVM Zrt. álláspontját a 2021. október 13-i egyeztetésen Fáki László szigethalmi
polgármester is osztotta, emiatt a Fővárosi Vízművek Zrt. a korlátozást a szigethalmi területekre nem
fogja tudni érvényesíteni. Hasonló helyzetre lehet számítani Szigetújfalu és Szigetcsép esetében is, ahol
a szolgáltatást végző DAKÖV Kft. várhatóan a DPMV Zrt. álláspontjára fog helyezkedni, s maga sem fogja
korlátozni az új bekötéseket. A kialakult helyzetben a telep üzemeltetője által 2022. január 1-től újból
bevezetendő rákötés tiltás nem érinti egységesen a településeket, így a korlátozás elfogadásáról közös
álláspont sem tudott kialakulni. Tököl, Szigethalom és Halásztelek polgármestereinek viszont egységes
álláspontja, hogy a helyzet rövidtávú megoldását az üzemeltetés technológiai hatékonyságának
növelése jelentheti, s ennek megtételére kérték fel az FV Zrt. munkatársait.
Tekintettel a fentiekre ezúton kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szennyvíztisztító telep
fejlesztésének szándékáról, valamint a víz- és csatornahálózatra történő rákötési korlátozás
elfogadásáról az alábbi határozati javaslat szerint döntsön.

Tököl, 2021. október 21.

.../2021. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete

elfogadja a tököli szennyvíztisztító telepet üzemeltető Fővárosi Vízművek Zrt.
álláspontját a létesítmény fejlesztésének szükségességéről, s felhatalmazza a
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges előkészítő intézkedéseket a fejlesztés
mielőbbi megvalósulása érdekében döntéselőkészítő jelleggel;
a Fővárosi Vízművek Zrt. által 2021. tavaszán bevezetett, 2021. október 15. és 2021.
december 31. között átmenetileg feloldandó, majd 2022. január 1-től határozatlan ideig
tartó víz- és szennyvízrákötési kapacitáskorlátozását elfogadja/nem fogadja el, s
felkéri az üzemeltetőt, hogy a szennyvíztisztító telep hatékonyabb üzemeltetése
érdekében vizsgálja felül üzemeltetési rendjét, s tegye meg a szükséges intézkedéseket
a telep tisztítási hatékonyságának javítására.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Előterjesztés
a képviselő-testület 2022. október 28-i ülésére
Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036 (Beruházási terv, Felújítási és
pótlási terv) jóváhagyása
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Kőszeri Ferenc

Véleményező bizottság neve

PTÜB

Az ülések időpontja

2021. október 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű
szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira
tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet
kell készíteni.
A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.
A 2021. szeptember 23-i bizottsági és képviselő-testületi ülésen napirenden volt a város Gördülő
Fejlesztési Tervének aktualizálása. Tekintettel a Fővárosi Vízművek Zrt-vel a szennyvíztisztító
fejlesztése témájában 2021. október 13-ra datált egyeztetésre, a tisztelt Képviselő-testület a
115/2021. (1X.23.) számú határozatával a terv tárgyalását elhalasztotta.
Az egyeztetésre a tervezett időpontban sor került. Ezen a szolgáltató előadta álláspontját a telep
jelenlegi kihasználtságáról, majd erre hivatkozva a mielőbbi fejlesztési igényét 3 ütemre bontva. A
szorgalmazott elképzelés nagyban befolyásolja a Gördülő Fejlesztési Tervben (GFT) foglalt jövőbeni
fejlesztési célokat is, azonban az egyeztetések és a szakmai előkészítés előrehaladottsága nem éri el azt
a szintet, amely alapján a GFT-ben a fejlesztést ütemezéssel és költségmegjelöléssel fel lehetne
tüntetni. Fentiek okán javasoljuk, hogy a terv a tavalyi évben a 90/2020.(1X.30.) számú KT határozattal
elfogadott tartalommal, de aktualizált ütemezéssel kerüljön elfogadásra, s megküldésre a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé.
A beruházási tervet (ivóvízellátó rendszer, szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszer), az 1. sz.
melléklet tartalmazza. A Fővárosi Vízművek, mint víziközmű-szolgáltató elkészítette a felújítási és
pótlási tervet, amelyet 2. sz. mellékletként csatolunk.
Kérjük Tisztelt Képviselő-testületet a beruházási tervről dönteni szíveskedjenek.
.../2021. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete
1 ./ a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján, a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtandó Beruházási tervet, valamint a Felújítási és pótlási tervet a
90/2020.(IX.30.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott tartalommal, de aktualizált
ütemezéssel hagyja jóvá.
2 ./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Beruházási Tervben szereplő 2022. évre tervezett feladatok
elvégzéséhez szükséges költségeket, valamint a Vhr. 90/D § (4) bekezdésében a tervezési időszakban
előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére az
előzetes költségvetés 1-5 %-át a 2022. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe, s a 2022. évi
költségvetésbe történő beépítésükről gondoskodjon.
Határidő: határozat megküldése azonnal
Felelős: Polgármester
Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Irodavezető:
Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, a Pénzügyi Irodavezető:

Törvényességi szempontból: jegyző

1. számú melléklet

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
(2022 – 2036)
BERUHÁZÁSI TERV
Vízminőség javítás, víz- és tüzivízellátás biztonság növelő- és hálózat-bővítő beruházásokra

IVÓVÍZELLÁTÓ RENDSZER
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1. Vízminőség javító célú hálózati összekötések
A hálózati ivóvíz szolgáltatásban vízminőség szempontjából fontos, hogy a vezetékekben lévő
víznek folyamatos áramlás legyen biztosítva a lerakódások, a pelyhesedés és a pangó víz
kialakulásának elkerülése céljából. Végágak esetében a folyamatos áramlás nem biztosítható,
mivel ezen ágak esetében csak az azon ágon lévő fogyasztásából eredő vízmozgások jelennek
meg. Vízminőség szempontjából tehát fontos, hogy ahol lehetőség van rá, körvezetékeket kell
kialakítani, ami biztosítja a csövekben a folyamatos áramlást.

2. Ellátás biztonság növelő összekötések
Az ivóvíz ellátás és oltóvíz biztosítás szempontjából fontos, hogy havária helyzetben (csőtörés,
egyéb esetek) a lehető legkisebb területet kelljen leválasztani a szolgáltatásból. Ezek két
eszközzel biztosíthatók:
•

mindent megteszünk annak érdekében, hogy hálózatunk a lehető legtöbb helyen
össze legyen kötve és kerüljük vagy megszüntetjük a végágakat

•

a megfelelő helyekre zárakat építünk be, amivel csökkenteni lehet, az ellátásból kieső
terület nagyságát havária esetén.

3. Oltóvíz biztonságnövelő fejlesztések
Két hatályos törvény szabályozza a tűz elleni védekezés, és a katasztrófavédelem
feladatkörét. Az egyik a 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§-a, amely kimondja, hogy a
„települési

önkormányzat

feladata

különösen:”

a

„honvédelem,

polgári

védelem,

katasztrófavédelem;” biztosítása. A másik törvény a 1996. évi XXXI. törvény 29.§-a, amely
szerint a „településen az oltóvíz nyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata”.

4. Fejlesztési területeken infrastruktúra fejlesztések
Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2010. (IX. 28.) számú Kt. rendelet alapján
kijelölt lakóövezeti-, kereskedelmi-szolgáltató- és ipari gazdasági övezetek fejlesztési területei
jelenleg nincsenek, vagy csak részben vannak bekötve a települési vízi közmű hálózatba. A
fejlesztési területek magántulajdonban vannak. A folyamatosan jelentkező tulajdonosi igény
és a területek beépítése miatt szükséges magánerős beruházással - a költségvetési
lehetőségek mértékében önkormányzati támogatással - ezen alapinfrastruktúra kiépítése. A
fejlesztési területek az alábbiak:
•

északi lakóövezeti fejlesztési terület (volt 034 hrsz.-ú tábla)

•

déli lakóövezeti fejlesztési terület (volt 045 hrsz.-ú tábla)

•

repülőtér északi, logisztikai fejlesztési terület

•

Ráckevei úti ipari terület (Petőfi tanya)

2

Fent nevezett feladatok ellátásához az alábbi fejlesztésekre van szükség:
•

Tűzcsapok beépítése

•

Átzónásítás

•

Végágak összekötése

•

Fejlesztési területeken új vezetékhálózat kiépítése
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IVÓVÍZ
I. ütem
egy éves időtartam (2022. évben elvégzendő feladatok)
Település

utca / szakaszhatár

Tököl

Ráckevei úti ipari terület gerincvezeték kiépítése a bekötési
lehetőségig

átmérő hossz / darab
100

Beruházás célja

rövid leírás

Nettó költség [eFt]

Forrás

21 557

2022. évi
költségvetés
terhére

ipari terület
infrastruktúra fejlesztés
vízellátásának
2020-ról áthúzódó feladatok folytatása
biztosítása

310 m

II. ütem
2-5. évek közötti időtartam (2023-2026. években elvégzendő feladatok)
Települé
s

utca / szakaszhatár

átmér
ő

hossz /
darab

Tököl

81/1 út (Vásártér u.- Klein Rönnau u.)

160

330 m

Tököl

Pesti út 7. – Klein Rönnau u. vízellátó hálózat kiépítése

160

115

Tököl

Kiemelt közintézmények közelében a szakaszolás
érdekében tolózárak beépítése

100300

10 db

vízellátás biztonságának
növelése

Tököl

Csépi út melletti új kertvárosias lakóterület (volt 045 hrsz.)

160
110

260 m
510 m

infrastruktúra fejlesztés

Tököl

Tököli Repülőtér mellett, a kifutópályától északra,
az 5101-es út Csepel-szigeti Gerincút és Halásztelek
közötti szakaszán gerincvezeték kiépítése a bekötésig

300

516 m

Beruházás célja

rövid leírás

vízellátás biztonságának
növelése
vízellátás biztonságának
növelése

Pesti úti lakótelep vízellátásának
megerősítése
Pesti úti lakótelep vízellátásának
megerősítése
városi gerincvezetékeken
szakaszolási tolózárak beépítése
kiemelt közintézmények
közelében
lakóövezeti beépítés
vízellátásának biztosítása

infrastruktúra fejlesztés
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kereskedelmi és szolgáltató
terület vízellátásának biztosítása

Nettó
költség
[eFt]

Forrás

47 610
18 515

2023-2026. évi
költségvetés
terhére

9 918

90 142
138 863

magánerős
beruházással

III. ütem
6-15. évek közötti időtartam (2027-2036. években elvégzendő feladatok)
Település

utca / szakaszhatár

átmérő hossz / darab

Tököl

Ledina dűlő, 3011/1, 3028 és 3008 hrsz.-ú utcák

100

Tököl

Vince ipartelep

100

Tököl

A tököli (üdülőterület) és a szigetszentmiklósi
víziközmű rendszer összekötése

150

Beruházás célja

rövid leírás

Nettó költség [eFt]

Forrás

640 m

infrastruktúra fejlesztés

lakóövezeti beépítés vízellátásának
biztosítása

57 926

500 m

infrastruktúra fejlesztés ipari terület vízellátásának biztosítása

magánerős
beruházással

100 m

vízellátás biztonságának
növelése

Szigetszentmiklós Fenyő utca – Csépi
út saroktól Szigethalom Dunasor
4777 hrsz. NA150 vezeték építése
NA150 átadási pont kialakításával

17 894

31 740

2027-2036.
évi
költségvetés
terhére

Megjegyzés: az árak tájékoztató jellegűek, tervek, a helyszín és a burkolat helyreállítási elvárások ismerete nélkül készültek, átlagos körülményeket feltételezve, 2021 árszinten.
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
(2022 – 2036)
BERUHÁZÁSI TERV

SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER
Budapest,
014.

1

1. Üzembiztonság növelése, hibaelhárítás gyorsítása
A szennyvízhálózati feladatok optimalizálása során a hibákkal és karbantartásokkal
kapcsolatos reakcióidő szignifikánsan csökken. Ennek hatása, hogy az esetleges havária
helyzetek részben megelőzhetők, részben pedig rugalmasabban gyorsabban háríthatók el.
Szálasanyag kezelők beépítése:
a szennyvízcsatorna hálózatba, a nem rendeltetésszerű fogyasztói használatból adódóan
csatorna idegen anyagok kerül(het)nek be, melyek rendszeres meghibásodásokat
(felrakódás, dugulás a hálózatban) okoznak. A szennyvízelvezetés sík vidéken rendszerint
többszöri szennyvíz átemeléssel valósul meg, amelynek során a csatorna idegen anyagok
veszélyeztetik a szennyvíz átemelők, benne a szivattyúk üzemeltetési biztonságát, extrém
esetben jelentős üzemeltetési kockázatot jelentő módon gépészeti meghibásodást okozva,
mely miatt szükséges az átemelőkbe a szálas szennyeződések kezelését megoldani. Ezek a
berendezések a szálas szennyeződést az átemelőbe történő beérkezés előtt elválasztják a
szennyvíztől, vagy olyan méretűre darabolják, amely az átemelés és szennyvíz továbbítás
során további gondot már nem jelent.

2. Fejlesztési területeken infrastruktúra fejlesztések
Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2010. (IX. 28.) számú Kt. rendelet alapján
kijelölt lakóövezeti-, kereskedelmi-szolgáltató- és ipari gazdasági övezetek fejlesztési területei
jelenleg nincsenek, vagy csak részben vannak bekötve a települési víziközmű hálózatba. A
fejlesztési területek magántulajdonban vannak. A folyamatosan jelentkező tulajdonosi igény,
a környezetvédelem és a területek beépítése miatt szükséges magánerős beruházással - a
költségvetési lehetőségek mértékében önkormányzati támogatással - ezen alapinfrastruktúra
kiépítése. A fejlesztési területek az alábbiak:
•

északi lakóövezeti fejlesztési terület (volt 034 hrsz.-ú tábla)

•

déli lakóövezeti fejlesztési terület (volt 045 hrsz.-ú tábla)

•

repülőtér északi, logisztikai fejlesztési terület

•

Csépi úti ipari terület

•

Vince ipartelep

Fent nevezett feladatok ellátásához az alábbi fejlesztésekre van szükség:
•

Fejlesztési területeken új vezetékhálózat kiépítése
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SZENNYVÍZ HÁLÓZAT
I. ütem
egy éves időtartam (2022. évben elvégzendő feladatok)
Település

utca / szakaszhatár

Munka megnevezése0

Beruházás célja

Rövid leírás

Nettó költség
[eFt]

Forrás

Tököl

Ráckevei úti ipari terület
(Petőfi tanya)

Infrastruktúra fejlesztés

Infrastruktúra fejlesztés

Ipari terület szennyvíz elvezetésének biztosítása
2019-ről áthúzódó feladatok folytatása

38 353

2022. évi
költségvetés
terhére

II. ütem
2-5. évek közötti időtartam (2023-2026. években elvégzendő feladatok)
Település
Tököl

Helyszín

Munka megnevezése

Beruházás célja

Szennyvíz elvezető rendszer

Szálas szennyeződés kezelők beépítése az
átemelőkbe

Átemelő aknák
tehermentesítése
a szálas anyagoktól

Tököl

Szennyvíz elvezető rendszer

Kiemelő gémekre telepített 1 t teherbírású
motoros kiemelők telepítése

Tököl

Szennyvíz elvezető rendszer

Határ utcai átemelő telep kamerás megfigyelő
rendszer és riasztó kiépítése

Tököl

Csépi út melletti új kertvárosias
lakóterület (volt 045 hrsz.)

Tököl

Tököli Repülőtér mellett, a
kifutópályától északra,
az 5101-es út Csepel-szigeti
Gerincút és Halásztelek
közötti szakaszán

Hibaelhárítás gyorsítása
Vagyonvédelem

Rövid leírás
Jelenleg nincs beépítve, szivattyúvédelmi
szempontból kiemelten fontos
A hibaelhárítási idő jelentősen csökkenthető
motoros emelő alkalmazásával, valamint
munkavédelmileg biztonságosabb az alkalmazása
Vagyonvédelmileg jelentős értékek megfelelő
védelmi rendszer mellett tárolhatók biztonsággal
Lakóövezeti beépítés szennyvíz elvezetésének
biztosítása

Nettó
költség [eFt]

Forrás

1 587

3 174

2022-2026. évi
költségvetés
terhére

1 587

44 436
magánerős
beruházással

Infrastruktúra fejlesztés
Kereskedelmi és szolgáltató terület szennyvíz
elvezetésének biztosítása
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12 696

Település

Tököl

Tököl

Tököl

Tököl

Helyszín

Csépi út

Munka megnevezése

Beruházás célja

Rövid leírás

Elmaradás kockázata

Környezetszennyezés,
a település fejlődése
ezeken a területeken
lelassul, elmarad.
Üzemeltetés
biztonsága romlik. Nő
az üzemeltetés
kockázata és
költsége. Elöntések
gyakorisága nő.

PRESSKAN rendszer
fejlesztés tervezése és
megvalósítása

Szennyvíz elvezetés folyamatos biztosítása újabb
területek és fogyasztók bevonása mellett.

A tököli PRESSKAN szennyvíz elvezetési
rendszer fejlesztésének terveztetése
szükséges, a Csépi úton bővülő
iparterületeken és ingatlanokon keletkező
szennyvizek elvezethetőségére, az üzemelő
szennyvíz elvezető rendszerbe.

Mennyiség mérés alapú
szabályozás kiépítése 2
átemelőben

Kevesebb átemelő darabszámmal az üzemeltetés
hatékonyságának növelése, távfelügyeleti rendszer
kialakítása, rendszer bővítési lehetőségeinek
tekintetében ingatlan fejlesztési területek rákötése
a szennyvíz elvezető hálózatra. Egyenletesebb
hidraulikai terhelése a szennyvíztisztító telepen.

A tököli Presskan szennyvíz elvezető
rendszer hidraulikai felülvizsgálata, az
átemelő darabszámok csökkentésére
irányuló tanulmányterv készítése, általános
fejlesztési lehetőségek vizsgálata.

PRESSKAN rendszer
hidraulikai jellemzőinek
tervezői felülvizsgálata,
megvalósíthatósági
tanulmány alapján a
hálózat fejlesztése

Kevesebb átemelő darabszámmal az üzemeltetés
hatékonyságának növelése, távfelügyeleti rendszer
kialakítása, rendszer bővítési lehetőségeinek
tekintetében ingatlan fejlesztési területek rákötése
a szennyvíz elvezető hálózatra. Egyenletesebb
hidraulikai terhelése a szennyvíztisztító telepen.

Hálózat
üzembiztonsága
A tököli Presskan szennyvíz elvezető
romlik, üzemeltetési
rendszer hidraulikai felülvizsgálata, az
költsége, ill.
átemelő darabszámok csökkentésére
elöntések
irányuló tanulmányterv alapján a lehetséges gyakorisága nő.
átalakítások, fejlesztések kivitelezése.
Ingatlan fejlesztési
folyamatok lassulása,
elmaradása.

Faház átemelőhöz gépi
rács telepítése

A csatornahálózatba, a nem rendeltetésszerű
használatból fakadóan, csatorna idegen anyagok
kerülnek be. A cél, hogy a szennyvíztisztítási
technológia számára nem kívánatos anyagok,
(kövek, szálas anyagok) leválasztásra kerüljenek.
Ezek rendszeres meghibásodásokat okoznak,
melyek veszélyeztetik az üzemeltetés biztonságát,
extrém esetben jelentős gépészeti meghibásodást
okozva, ezért szükséges az átemelőkbe a szálas
szennyeződések kezelését megoldani.
Megvalósításával az üzemeltetés biztonsága és a
tisztítási hatásfok javul.

4

Gépi rács beépítése a Faház átemelőbe

Üzemeltetés
biztonsága romlik.
Nő az üzemeltetés
kockázata és
költsége.

Nettó költség
[eFt]

Forrás

109 768

uniós /
központi
költségvetési
forrás

6 613

uniós /
központi
költségvetési
forrás

megvalósíthatósági
tanulmány
alapján

uniós /
központi
költségvetési
forrás

39 675

uniós /
központi
költségvetési
forrás

III. ütem
6-15. évek közötti időtartam (2027-2036. években elvégzendő feladatok)

Település

Helyszín

Tököl

Ledina dűlő, 3011/1, 3028 és 3008
hrsz.-ú utcák

Tököl

Csépi út

Tököl

Vince ipartelep

Munka megnevezése

Beruházás célja

Infrastruktúra fejlesztés

Rövid leírás
Lakóövezeti beépítés szennyvíz
elvezetésének biztosítása
Ipari terület szennyvíz elvezetésének
biztosítása
Ipari terület szennyvíz elvezetésének
biztosítása

Megjegyzés: az árak tájékoztató jellegűek, tervek, a helyszín és a burkolat helyreállítási elvárások ismerete nélkül készültek, átlagos körülményeket feltételezve, 2021 árszinten.
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Nettó
költség
[eFt]

Forrás

13160
33 168
6 983

magánerős
beruházással

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
(2022 – 2036)
BERUHÁZÁSI TERV

TÖKÖL SZENNYVÍZTISZTÍTÓ RENDSZERE
Budapest,
014.

1. Üzembiztonság növelése, hibaelhárítás gyorsítása
A szennyvíztelepi feladatok optimalizálása során a hibákkal és karbantartásokkal kapcsolatos
reakcióidő szignifikánsan csökken. Ennek hatása, hogy az esetleges havária események
részben megelőzhetők, részben pedig rugalmasabban gyorsabban háríthatók el.

2. Kettes átemelő bővítése átépítése
Kivitelezési hiba miatt a szivattyúk járókerekei nagymértékben
Üzembiztonsági szempontok miatt fontos a beruházás megvalósítása.

kopnak.

3. Víztelenítés kettes vonal kiépítése
Iszap szalagprés, és hozzá tartozó gépészet kialakítására kerül sor. Elmaradása
esetén üzemeltetési probléma léphet fel.
4. Gépház légkondicionálás
A beruházás célja a szennyvíztisztító telepen található fúvógépház elektromos
vezérlőszekrényének légkondicionálása, megakadályozva ezzel a túlhevülést és
ezáltal is csökkentve az elektromos meghibásodások számát. Megvalósításával az
üzemeltetés biztonsága és a tisztítási hatásfok javul.

Fent nevezett feladatok ellátásához az alábbi fejlesztésekre van szükség:
•

Üzemmenetet optimalizáló beruházások

•

Folyamatirányítási rendszer létrehozása, bővítése

2

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP
I. ütem
egy éves időtartam (2022. évben elvégzendő feladatok)

Település

Tököl

Helyszín

Szennyvíztisztító
telep

Munka megnevezése

Beruházás célja

Anoxikus medencékre
osztóműtárgy tervezése

A telepi tisztított
szennyvíz minőségi
paraméterek
hatóság által előírt
határértékeinek
betartása,
energiahatékonyság
növelése.

Elmaradás kockázata

Nettó
költség
[eFt]

Forrás

Üzembiztonság és tisztítási
hatékonyság csökkenése,
hatósági bírságok kockázata
nő. Energetikai paraméterek
javulásának elmaradása.

1 323

uniós / központi
költségvetési
forrás

Rövid leírás

A telepi tisztítás technológiai műtárgyak közti egyenletes
hidraulikai terhelés kialakítása. Anoxikus medence bővítése új
műtárgy és gépészet tervezésével.

II. ütem
2-5. évek közötti időtartam (2023-2026. években elvégzendő feladatok)

Rövid leírás

Elmaradás kockázata

Település

Helyszín

Munka megnevezése

Beruházás célja

Tököl

Szennyvíztisztító
telep

Második iszapvíztelenítő
berendezés kiépítése

Üzembiztonság
növelése

Tököl

Szennyvíztisztító
telep

Kettes átemelő bővítése,
átépítése

Üzembiztonság
növelése

A szennyvíztisztító telepen jelenleg egy darab
iszapvíztelenítő berendezés üzemel. Ennek meghibásodása
esetén az iszap víztelenítése nem megoldható
Kivitelezési hiba miatt a szivattyúk járókerekei
nagymértékben kopnak.

Tököl

Szennyvíztisztító
telep

Légbefúvó gépház
klimatizálásának kiépítése

Üzembiztonság
növelése

A fúvógépház elektromos vezérlőszekrényének
légkondicionálása

Üzembiztonság
csökkenése
Üzembiztonság
csökkenése

Tököl

Szennyvíztisztító
telep

Telepi megkerülő vezeték
létesítése

Üzembiztonság
növelése

Szennyvíztisztító telepi megkerülő vezeték kiépítése az
üzembiztonság növelése érdekében

Üzembiztonság
csökkenése

3

Üzembiztonság
csökkenése

Nettó
költség
[eFt]
31 740
23 805

Forrás

2023-2026.
évi
költségvetés
terhére

3 174
23 805

uniós / központi
költségvetési
forrás

Település

Tököl

Tököl

Tököl

Tököl

Tököl

Munka megnevezése

Beruházás célja

Rövid leírása

Elmaradás kockázata

Nettó
költség
(eFt)

Forrás

Szennyvíztisztító
telep

Kiegyenlítő medence
tervezése

A telepi tisztított
szennyvíz minőségi
paraméterek
hatóság által előírt
határértékeinek
betartása,
energiahatékonyság
növelése.

A telepre érkező szennyvízmennyiség időbeli kiegyenlítése,
telep egyenletes hidraulikai terhelésének céljából. A
jelenlegi előkezelt szennyvíz átemelő bővítése vagy kiváltása
új műtárgy és gépészet kialakításával.

Üzembiztonság csökkenése,
szennyvízkiöntés kockázata
nő, hatósági bírságok.
Energetikai paraméterek
javulásának elmaradása.

7 935

uniós / központi
költségvetési
forrás

Szennyvíztisztító
telep

Szennyvíztisztító telep
terhelésének
felülvizsgálata (hidraulikai
és biológiai kapacitás),
fejlesztésre vonatkozó
vízjogi létesítési
engedélyezési tervek
elkészítése

A telepi tisztított
szennyvíz minőségi
paraméterek
hatóság által előírt
határértékeinek
betartása,
energiahatékonyság
növelése.

A telepi hidraulikai és biológiai terhelés tendenciózus
emelkedésének figyelembevételével tanulmányterv és
vízjogi engedélyes terv készítése, fejlesztésekre
vonatkozóan.

Üzembiztonság és tisztítási
hatékonyság csökkenése,
hatósági bírságok kockázata
nő. Energetikai paraméterek
javulásának elmaradása.

19 838

uniós / központi
költségvetési
forrás

Iszap szalagprés, és hozzá tartozó gépészet kialakítása a
korábban meglévő gép helyén

Üzembiztonság és tisztítási
hatékonyság csökkenése,
hatósági bírságok kockázata
nő. Energetikai paraméterek
javulásának elmaradása.

26 450

uniós / központi
költségvetési
forrás

Szennyvíztisztító
telep

A szennyvíztisztító
telepen található
Légbefúvó gépház
fúvógépház
klimatizálásának kiépítése elektromos
vezérlőszekrényének
légkondicionálása

A szennyvíztisztító telepen található fúvógépház elektromos
vezérlőszekrényének légkondicionálása, megakadályozva
ezzel a túlhevülést és ezáltal is csökkentve az elektromos
meghibásodások számát.
Megvalósításával az üzemeltetés biztonsága és a tisztítási
hatásfok javul.

Üzembiztonsági kockázatok
növekedése, energetikai
jellemzők romlása

2 645

uniós / központi
költségvetési
forrás

Szennyvíztisztító
telep

A telepi tisztított
szennyvíz minőségi
paraméterek
hatóság által előírt
határértékeinek
betartása,
energiahatékonyság
növelése.

A telepre érkező szennyvízmennyiség időbeli kiegyenlítése,
telep egyenletes hidraulikai terhelésének céljából. A
jelenlegi előkezelt szennyvíz átemelő bővítése vagy kiváltása
új műtárgy és gépészet kialakításával.

Üzembiztonság csökkenése,
szennyvízkiöntés kockázata
nő, hatósági bírságok.
Energetikai paraméterek
javulásának elmaradása.

132 250

uniós / központi
költségvetési
forrás

Helyszín

Szennyvíztisztító
telep

Víztelenítés kettes vonal
kiépítése

Kiegyenlítő medence
megvalósítása

Üzembiztonság
növelése

4

Település

Tököl

Tököl

Helyszín

Szennyvíztisztító
telep

Szennyvíztisztító
telep

Munka megnevezése

Elmaradás kockázata

Nettó
költség
(eFt)

Forrás

A telepi tisztítástechnológiai műtárgyak közti egyenletes
hidraulikai terhelés kialakítása. Anoxikus medence bővítése
új műtárgy és gépészet megvalósítása.

Üzembiztonság és tisztítási
hatékonyság csökkenése,
hatósági bírságok kockázata
nő. Energetikai paraméterek
javulásának elmaradása.

13225

uniós / központi
költségvetési
forrás

A telepi hidraulikai és biológiai terhelés tendenciózus
emelkedésének figyelembevételével tanulmányterv és
vízjogi engedélyes terv alapján történő átalakítások,
fejlesztések kivitelezése.

Üzembiztonság és tisztítási
megvalósí
hatékonyság csökkenése,
thatósági
hatósági bírságok kockázata tanulmány
nő. Energetikai paraméterek alapján
javulásának elmaradása.

Beruházás célja

Rövid leírás

A telepi tisztított
szennyvíz minőségi
paraméterek
Anoxikus medencékre
hatóság által előírt
osztóműtárgy
határértékeinek
megvalósítása
betartása,
energiahatékonyság
növelése.
A telepi tisztított
Szennyvíztisztító telep
szennyvíz minőségi
terhelésének tervezői
paraméterek
felülvizsgálata (hidraulikai
hatóság által előírt
és biológiai kapacitás) és
határértékeinek
fejlesztési tervek alapján
betartása,
kivitelezések
energiahatékonyság
megvalósítása
növelése.

uniós / központi
költségvetési
forrás

III. ütem
6-15. évek közötti időtartam (2027-2036. években elvégzendő feladatok)
Település

Tököl

Helyszín

Szennyvíztisztító telep

Munka megnevezése

Telepi utak szélesítése

Beruházás célja

Rövid leírás

Telepen belüli közlekedés
gyorsítása

Nettó
költség [eFt]

Telepen belül az utak szélessége a nagy tehergépjárművek
kétirányú forgalma számára kevés. A gyors és hatékony
működéshez szükséges a megfelelő útszélesség kiépítése.

Megjegyzés: az árak tájékoztató jellegűek, tervek, a helyszín és a burkolat helyreállítási elvárások ismerete nélkül készültek, átlagos körülményeket feltételezve, 2021 árszinten.
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23 805

Forrás
2027-2036.
évi
költségvetés
terhére

2. számú melléklet

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
(2022– 2036)

FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

TÖKÖL
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Budapest, 2021.
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Tököl ivóvízellátó rendszere

1

Víziközműrendszer megnevezése ................................................................................................................... 3

2

Víziközmű szolgáltató megnevezése, vezetője .................................................................................................. 3

3

Vízbeszerzés leírása, adatai ........................................................................................................................... 3

4

Vízbázisvédelem ........................................................................................................................................... 3

5

Figyelőkút monitoring ................................................................................................................................... 3

6

Víztermelési gyűjtő, továbbító rendszer leírása, összesítő adatai ........................................................................ 4

7

Vízkezelés, technológiák ismertetése .............................................................................................................. 4

8

Elosztóhálózati betáplálási pontok összesített adatai ........................................................................................ 4

9

Elosztóhálózat adatai .................................................................................................................................... 4
9.1

Zónamegoszlás........................................................................................................................................ 4

9.2

Funkciómegoszlás .................................................................................................................................... 4

9.3

Vezetékhálózat kiépítése ........................................................................................................................... 4

9.4

Átmérőmegoszlás ..................................................................................................................................... 5

9.5

Anyagmegoszlás ...................................................................................................................................... 5

9.6

Csőhálózati meghibásodások (2007 – 2020) .................................................................................................. 6

10

Nyomászónák összesített adatai ..................................................................................................................... 6

11

Víztároló medencék ...................................................................................................................................... 6

12

Nyomásfokozó gépházak ............................................................................................................................... 7

13

Vízátadás társ víziközműveknek (összesítő táblázat) ......................................................................................... 7

14

Fertőtlenítés és online monitoring rendszer ..................................................................................................... 7

15

16

14.1

Fertőtlenítés ............................................................................................................................................ 7

14.2

Online monitoring rendszer ......................................................................................................................... 7

Üzemirányító rendszer, energetika Tököl ......................................................................................................... 8
15.1

Üzemirányító rendszer ............................................................................................................................... 8

15.2

Villamosenergia ellátás .............................................................................................................................. 8

Földgáz- és propánellátás .............................................................................................................................. 8
16.1

Szerződések ........................................................................................................................................... 8
16.1.1
Egyetemes szolgáltatási szerződés................................................................................................... 8
16.1.2

Elosztóhálózat-használati szerződés ................................................................................................. 8

16.2

Korlátozási besorolás ................................................................................................................................ 9

16.3

A földgázellátás főbb jellemzői ..................................................................................................................... 9

17

Forrásoldal bemutatása ................................................................................................................................. 9

18

Felújítási és pótlási programok..................................................................................................................... 11

Fővárosi Vízművek Zrt.

2/11

2021. július

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

1 Víziközműrendszer megnevezése

2

Ellátási terület (település,
településrész)
megnevezése

Ellátásért felelős
megnevezése

Víziközmű rendszer
megnevezése

Víziközmű-szolgáltatási
ágazat
(Közműves
ivóvízellátás/Közműves
szennyvízelvezetés)

Tököl

Tököl Város Önkormányzata

Tököl ivóvízellátó rendszere

Közműves ivóvízellátás

Víziközmű szolgáltató megnevezése, vezetője

Víziközmű szolgáltató hosszú neve:

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Víziközmű szolgáltató rövid neve:

Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmű szolgáltató vezetője:

Keszler Ferenc, vezérigazgató

3

Vízbeszerzés leírása, adatai

A Tököl vízellátó rendszer önálló vízbázissal nem rendelkezik. A település vízellátásához szükséges ivóvizet a Budapest
Fővárosi vízellátó rendszere felől kapja illetve Szigetszentmiklós ivóvízellátó rendszere felől kapja. A tököli vízelosztó
hálózat 3 átadási ponton látható el ivóvízzel.
· Átvételre vonatkozóan

Átadó víziközmű rendszer

Budapest ivóvízellátó rendszere
Szigetszentmiklós ivóvízellátó
rendszere

4

Üzemeltető

Átadási pont megnevezése

Mérő átmérő és típus

Tököl, külterület HRSZ: 0250.

KROHNE Optiflux 2000
250

FV Zrt.

FV Zrt.

Tököl külterület, Ipartelep
Szigetszentmiklós, Csépi út - Mű út

ABB 200
Arad Octave

Vízbázisvédelem

A terület nem rendelkezik vízbázissal, mert az ivóvizet vízátadási ponton keresztül kapja a Fővárosi Vízművek Zrt.
budapesti víziközmű rendszerétől.

5

Figyelőkút monitoring

A terület nem rendelkezik vízbázissal, így figyelőkutakkal sem. A figyelőkutak a Fővárosi Vízművek Zrt. budapesti
víziközmű rendszerének – amelytől az ivóvíz vízátadási ponton keresztül érkezik tárgyi víziközmű rendszerbe – területén
helyezkednek el.

Fővárosi Vízművek Zrt.
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2021. július

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

6

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

Víztermelési gyűjtő, továbbító rendszer leírása, összesítő adatai

A terület nem rendelkezik víztermelési gyűjtő- és továbbító rendszerrel, mert az ivóvizet vízátadási ponton keresztül kapja a Fővárosi
Vízművek Zrt. budapesti víziközmű rendszerétől.

7

Vízkezelés, technológiák ismertetése

Az ivóvíz további kezelése vízbiztonsági okokból, illetve a csőhálózat hossza miatt klórozással vagy hipózással (NaOCl),
adagolással történik az alábbi létesítményben:
·

8

Tököli gépház klórozó

Elosztóhálózati betáplálási pontok összesített adatai

Tököli vízellátó rendszerének betáplálási gépházait és a beépített gépek fő adatait a következő táblázatokban láthatjuk.

9

Gépház

Gép szám

Gyártó

Névleges Q [m3/h]

Szivattyú típus

Tököli gh.

5

Vogel

440

centrifugál

Elosztóhálózat adatai

9.1 Zónamegoszlás
Zónaszám

Ellátási terület (település, településrész)
megnevezése* / zónaszám és név

Hossz (fm)

Tököl

83 455,3

20

20-Pesti alap

83 455,3

9.2 Funkciómegoszlás
Ellátási terület (település,
településrész)
megnevezése*

Elosztóhálózat
hossz

Tököl

73 763,8

Gerinchálózat
hossz

Elosztó- és
gerinchálózat hossza
összesen

Bekötések

fm

(db)

9 691,5

83 455,3

3 666

9.3 Vezetékhálózat kiépítése
Üzembe
helyezés éve
Hossz (fm)

1950-1969

1970-1979

1980-1989

2000-2009

2010-2019

2020-

Összesen

1 817,1

29,4

59 357,8

18 010,7

4 208,5

31,8

83 455,3

Fővárosi Vízművek Zrt.

4/11

2021. július

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

9.4 Átmérőmegoszlás
Gerinchálózat
Átmérő
Hossz (fm)

300
4 142,90

350

400

29,40

496,00

Összesen

600
5 023,20

9 691,50

Elosztóhálózat
Átmérő

50

80

100

150

200

Összesen

Hossz (fm)

43

4.732

39.855

18.017

10.943

73.590

9.5 Anyagmegoszlás
Tököl ivóvízhálózata közel 83 km hosszúságú.
A statisztikai adatok alapján az ivóvízhálózat 85 %-a, azaz közel 71 km hosszúságú hálózat PVC anyagú.

1.

ábra

Gerinchálózat
Csőanyag

acél

azbesztcement

PVC

Összesen

Hossz (fm)

6 847,60

220,50

2 623,40

9 691,50

megoszlás (%)

70,66%

2,28%

27,07%

100,00%

Elosztóhálózat
Csőanyag

acél

Hossz (fm)

580,30

174,90

4 433,50

1,40

68 573,70

73 763,80

megoszlás (%)

0,79%

0,24%

6,01%

0,00%

92,96%

100,00%

Fővárosi Vízművek Zrt.
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Csőhálózati meghibásodások (2007 – 2020)

2.

ábra

Tököl ivóvíz hálózata 2013 decemberében került a Fővárosi Vízművek Zrt. kezelésébe, az ezt megelőző időszakról nem
rendelkezünk adattal. Tököl ivóvíz hálózatának csőtörési rátája 2020 évben 0,15 db/km/év volt, ami nemzetközi és hazai
viszonylatban is nagyon jónak mondható.

10 Nyomászónák összesített adatai
Az elosztóhálózat területi adottságai következtében egy nyomásövezeti zónából épül fel.
Zónanév

Zóna jellege

Medence térfogat
[m3]

Szivattyú-kapacitás
[m3/h]

Szivattyú tartalék
[db]

Tököl

Á/Z

4000

2480

3+1

Zóna jellege:
Á/Z

(Állandósult fogyasztású/Zöldövezet)

I

(Ipari fogyasztók)

11

Víztároló medencék

Tököl ivóvízellátó rendszere a következő táblázat szerinti medencéket foglalja magában.
Medence neve

Címe

Ellátási terület

Tököl 1-es kamra
Tököl 2-es kamra

2316 Tököl, Fő út 143.
2316 Tököl, Fő út 143.

Tököl –Szigethalom –Szigetszentmiklós
Tököl –Szigethalom –Szigetszentmiklós

Fővárosi Vízművek Zrt.
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Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

Nyomásfokozó gépházak

A területen nincs nyomásfokozó létesítmény, csak hálózati összeköttetés van a Fővárosi Vízművek Zrt. Budapesti
víziközmű rendszerével.

13

Vízátadás társ víziközműveknek (összesítő táblázat)

Tököl ivóvízellátó rendszerével kapcsolatban álló víziközmű rendszereket, a kapcsolatot képező átadási pontok helyrajzi
számait, az ellátási területeket és üzemeltetőjüket az alábbi táblázatok mutatják be.
· Átadásra vonatkozóan:
Víziközmű rendszer
neve

Kapcsolatban álló
víziközmű-rendszerek
megnevezése

Tököl ivóvízellátó
rendszere

Szigethalom

Tököl ivóvízellátó
rendszere

Szigethalom

Tököl ivóvízellátó
rendszere

Szigethalom

Tököl ivóvízellátó
rendszere

Szigethalom

Tököl ivóvízellátó
rendszere

14

A kapcsolatot képező
átadási pontok helyrajzi
számai

Víziközmű rendszer
ellátási területe

Víziközmű rendszer
üzemeltetője

Szigethalom

DPMV Zrt.

Szigethalom

DPMV Zrt.

Szigethalom

DPMV Zrt.

Hrsz.: 5100
Szigethalom, Mű u.

Szigethalom

DPMV Zrt.

Szigethalom

Hrsz.: 396
Szigethalom, Erdő u.

Szigethalom

DPMV Zrt.

Tököl ivóvízellátó
rendszere

Szigethalom

Tököl, Határ utca 3.

Szigethalom

DPMV Zrt.

Tököl ivóvízellátó
rendszere

Szigetszentmiklós

Szigetszentmiklós

Fővárosi vízművek Zrt.

Tököl ivóvízellátó
rendszere

Szigetszentmiklós

Szigetszentmiklós

Fővárosi vízművek Zrt.

Tököl ivóvízellátó
rendszere

Szigetszentmiklós

Szigetszentmiklós

Fővárosi vízművek Zrt.

Hrsz.: 3011/4
Szigethalom, Mester u. Határ u.
Hrsz.: 1928
Szigethalom, József A. u. Petőfi u.
Hrsz.: 3577
Szigethalom, Fiumei u.

Hrsz.: 12021
Szigetszentmiklós Euro
2000
Szigetszentmiklós, Gyári út
- Mű út kereszteződése,
EURO 2000 előtt
Szigetszentmiklós, Mű út –
Tököli út

Fertőtlenítés és online monitoring rendszer

14.1 Fertőtlenítés
A budapesti vízellátó rendszerről az átadási ponton klórozással kezelt víz kerül átadásra.
Az ivóvíz további kezelése vízbiztonsági okokból, illetve a csőhálózat hossza miatt klórozással vagy hipózással (NaOCl),
adagolással történik az alábbi létesítményben:
·

Tököli gépház klórozó

14.2 Online monitoring rendszer
Laboratóriumi vizsgálattal az alábbi mintavételi pontokon történik ellenőrzés a Fővárosi Vízművek Zrt. akkreditált
laboratóriumában több paraméterre az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.
25.) Korm. rendelettel összhangban:
Fővárosi Vízművek Zrt.
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·

Betáplálási pontok

·

Fogyasztói csapok

Víziközmű rendszer megnevezése:
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Eltérés esetén un. döntési mátrix szerinti az eljárásmód.

15 Üzemirányító rendszer, energetika Tököl
15.1 Üzemirányító rendszer
A vízellátó rendszerben szereplő valamennyi objektum, így a Tököli szívómedence és gépház is integrálásra került a
Fővárosi Vízművek Zrt. központi üzemirányító (SCADA) rendszerébe.
Az egész Vállalatra kiterjedő Energiagazdálkodási rendszer az ISO 50001-2018 szabvány alapján működik. A fenti
tanúsítványt Társaságunk 2020 áprilisában szerezte meg.

15.2 Villamosenergia ellátás
Az üzemeltetett vízmű objektumok villamos energia ellátását az elosztó hálózati engedélyes (ELMŰ Hálózati Kft.) biztosítja
20 kV-os hálózatról a Hálózatcsatlakozási- és Hálózathasználati szerződésekben foglaltak szerint.
Ir. sz.

Település

Utca

Helyrajzi szám

Objektum

Feszültség [kV]

Rendelkezésre álló telj.
[kVA]

2316

Tököl

Fő út 143

2302; 2303; 2304

Vízműgépház

20

200

16 Földgáz- és propánellátás
Budapesten kívül összesen 13 telephelye van a társaságnak, mely vezetékes földgáz, vagy tartályos propán ellátással
rendelkezik.
A földgázellátás elsősorban a létesítmények fűtését/temperálását szolgálja, a fogyasztás kisebb része a személyzet
szociális jellegű igényeiből adódik (pl. használati melegvíz-előállítás).
A vezetékes földgáz ellátás tartós kimaradása, földgázkorlátozás elrendelése, vagy más, a földgáz ellátást érintő havária
helyzet fellépésekor szükséges teendőket a társaság erre vonatkozó belső szabályzata tartalmazza.
Az egész Vállalatra kiterjedő Energiagazdálkodási rendszer az ISO 50001-2018 szabvány alapján működik. A fenti
tanúsítványt Társaságunk 2021 áprilisában szerezte meg.

16.1 Szerződések
16.1.1

Egyetemes szolgáltatási szerződés

A telephelyen beépített teljesítmény 4 m3/h. 20 m3/h alatti összteljesítményű fogyasztási helyek a törvényi előírásoknak
megfelelően egyetemes ellátásra jogosultak, és érvényes egyetemes szolgáltatási szerződések alapján ezen ellátás
keretein belül vételeznek földgázt, jelen esetben a NKM Földgázszolgáltató Zrt.-től.

16.1.2

Elosztóhálózat-használati szerződés

A földgáz fogyasztási helyekre történő fizikai szállítása és a rendelkezésre álló teljesítmények folyamatos biztosításához
szükséges előfeltételek megteremtése a területileg illetékes elosztóhálózati engedélyes (itt: Tigáz-DSO Kft.)
kötelezettsége, melyet az egyes csatlakozási pontokon az Elosztóhálózat-használati szerződésekben foglaltak szerint
biztosít.

Fővárosi Vízművek Zrt.
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A hálózatcsatlakozási pont egyben a tulajdonjogi határ is, amely ponttól a fogyasztó felé eső berendezések a
rendszerhasználó Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdona (kivéve az elszámolás alapjául szolgáló földgáz fogyasztásmérőt, az
esetleg a mérőhöz tartozó adatrögzítőt és távleolvasáshoz szükséges modemet).

16.2 Korlátozási besorolás
A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet
esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet és az ezt módosító 293/2011 (XII. 22.)
Korm. rendelet alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. létesítményei a Nem korlátozható kategóriába sorolandók be.
„12.§. (2) Nem korlátozható kategóriába sorolandók be
c) a közellátást biztosító felhasználók földgázteljesítményét a közellátás biztosításához szükséges földgázvételezés
mértékéig,
g) lakossági célú alapszolgáltatásokat biztosító szervezetek földgázteljesítményét, a lakossági célú tevékenység
fenntartását biztosító mértékig, ideértve a gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélyével üzemeltetett
gyógyszerraktárt a gyógyszer minőségének megőrzését biztosító mértékig.”
A besorolást a törvényi előírásoknak megfelelően a földgáz kereskedő kezdeményezi a Magyar Energetikai és KözműSzabályozási Hivatalnál.
Bár a Fővárosi Vízművek Zrt. létesítményei kivétel nélkül a „Nem korlátozható” kategóriába kerültek hivatalosan
besorolásra, földgázkorlátozás elrendelése esetén a vezetőség önkorlátozási intézkedéseket rendelhet el olyan mértékig,
amely az alaptevékenység végzését nem veszélyezteti.

16.3 A földgázellátás főbb jellemzői
A vezetékes földgáz ellátás közvetlenül a kisnyomású földgáz elosztóhálózatról történik.
Az agglomerációs telephelyek földgáz fogyasztása 2020-ben 114 379 m3 volt, mely a Fővárosi Vízművek Zrt. teljes éves
földgázfogyasztásának 9,81%-a.

17

Forrásoldal bemutatása

Az értékcsökkenés összegét a vagyonkezelési szerződések alapján üzemeltetett víziközmű vagyon bruttó értéke alapján,
a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli politikája szerinti leírási kulcsok átlagos mértéke alapján számítottuk a 2022-2036
időszak tekintetében, figyelembe véve az aktiválásokat is. Az értékcsökkenés összegének megbontásánál
(település/víziközmű rendszer) a 2021. év elején meglévő eszközállomány alapján számított értékcsökkenési leírás
arányait vettük figyelembe. A rendelkezésre álló források mértékét ütemenkénti bontásban az alábbi táblázat ismerteti.
I. ütem

II. ütem

III. ütem

(2021)

(2022-2025)

(2026-2035)

Pénzügyi forrás (eFt)

4 950

16 314

37 557

Tervezett feladatok nettó költsége
a teljes ütem tekintetében (eFt)

4 950

799 167

1 997 917

A 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és pótlási terv dokumentum a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtását szabályozó 58/2013 (II. 27) Kormány
rendelet vonatkozó paragrafusai alapján, valamint a 61/2015 (X.21.) NFM rendelet alapján, azok előírásainak figyelembe
vételével lett összeállítva.
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Az újonnan megvalósuló víziközművek ráfordítási igényei nem veszélyeztetik a meglévő víziközművek felújítási és pótlási
feladatainak elvégzését. Az újonnan megvalósuló víziközművek amortizációs költsége (ÉCS-je), azaz a felújítási és pótlási
feladatok forrásigénye a vízdíjban nem fog megképződni.
A Fővárosi Vízművek Zrt. által vagyonkezelési szerződés alapján üzemeltetett víziközmű rendszerek felújítási és pótlási
terveinek összeállítása a Társaságunknál hatályban lévő Beruházási Szabályzat alapján, valamint az arra épülő
beruházás-tervezési (felújítás-pótlás tervezési) gyakorlatnak megfelelően történik. A beruházási (felújítás-pótlási)
tervekben szereplő feladatok meghatározása állapotfelmérésen, diagnosztikai vizsgálati eredményeken, kockázati
modellezés eredményein, illetve a korábbi adatokat magába foglaló prioritásszámítási modell alkalmazásával történik.
A felújítási-pótlási feladatok forrását a díjakból származó bevételekben megtérülő, költségként elszámolt értékcsökkenési
leírás biztosítja abban az esetben, ha az eszköz aktiválást követően a Társaság tulajdonában, vagy vagyonkezelésében
marad.
Amennyiben az I. ütem vonatkozásában előre nem látható, rendkívüli feladat merül fel, akkor a fentebb röviden ismertetett
beruházás-tervezési gyakorlatnak megfelelően elvégezzük a feladatra vonatkozó prioritásszámítást, mely eredményének
függvényében, szükség szerint elvégezzük az adott évi felújítási és pótlási terv módosítását. A tervmódosításokra
vonatkozó jóváhagyási kérelmet a jogszabályi előírásoknak megfelelően benyújtjuk a MEKH részére.
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18 Felújítási és pótlási programok
A Felújítási és pótlási programok alapját képező műszaki stratégiai dokumentumok a Fővárosi Vízművez Zrt. teljes ellátási
területére lettek meghatározva, mivel megfelelő statisztikai adatokat (hiba darabszámok, üzemeltetési tapasztalatok, stb),
illetve az azokon alapuló felújítási/pótlási koncepciókat megfelelő méretű adatbázisra célszerű kidolgozni. A műszaki
stratégiai dokumentumok csatolva a Fővárosi Vízművek Zrt. által ellátott szolgáltatási területek viziközművek GFT Felújítás
és pótlási terveihez.külön dokumentumban szerepelnek
Ebben Ivóvízellátó Rendszer, Felújítási és Pótlási Stratégiai Programok című anyagban az alábbiakra van kidolgozva
felújítási program:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kutak felújítási programja
Árvízvédelmi stratégia
Elektromos ellátás felújítási programja
Alacsony nyomású gravitációs csatornák felújítási programja
Betáp és elosztóhálózati gépházak felújítási programja
Medence felújítási program
Csőhálózati felújítási program
Elzárók (tolózárak-csapózárak) felújítási és pótlási programja
Bekötővezetékek felújítási és pótlási programja
Tűzcsapok felújítási és pótlási programja

Ezen programok alapján tervezzük a GFT Felújítási és Pótlási tervét a II. és III. ütemben is megvalósítani, csakúgy mint
ahogy az I. ütem alapját is jelen programok adják.
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9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Beruházás megnevezése

Fontossági
sorrend

C

Tököl Város
Önkormányzata

35100-7732/2021.ált.

Beruházási mérnökórák
35100-7732/2021.ált.
elszámolása (HÜO)

(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és
pótlási stratégiai programok 8. fejezet
alapján)

Csőhálózat felújítási
programja

(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és
pótlási stratégiai programok 6. fejezet
alapján)

Medencék, víztornyok
felújítási programja

rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai
programok 5. fejezet alapján)

35100-7732/2021.ált.

35100-7732/2021.ált.

Tököl Város
Önkormányzata

Tököl Város
Önkormányzata

60 100

100 283

79 624

190 300

Tököl Város
Önkormányzata

35100-7732/2021.ált.

Tököl Város
Önkormányzata

180 000

Tököl Város
Önkormányzata

35100-7732/2021.ált.

Betáp és elosztóhálózati
gépház felújítási
(Ivóvízellátó 35100-7732/2021.ált.
program

Tököl 700 mm-es
szívóvezeték (Tököl átadó
gépház és Tököl gépház és
medence között)
rekonstrukció
Parkerdő utca (Rubicon u. Pipacs sor) ivóvíz vezeték
rekonstrukció

1 500

Tököl Város
Önkormányzata
250

200

Tököl Város
Önkormányzata

35100-7732/2021.ált.

[eFt]

Tervezett nettó
költség

E

3 000

D
Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

35100-7732/2021.ált.

Vízjogi üzemeltetési/
fennmaradási engedély
száma

Tököl Város
Önkormányzata

Szerelvények cseréje
(Tököl)
Bekötővezetékek
cseréje (Tököl)
Tűzcsap cserék,
kivezetések (Tököl)

B

A

Víziközmű-rendszer kódja**: 12-29823-1-001-00-00

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Tököl Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Tököl ivóvízellátó rendszere

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

ÉCS / pályázati
forrás / egyéb
forrás

ÉCS / pályázati
forrás / egyéb
forrás

2023

2023

2023

2023

ÉCS / pályázati
forrás / egyéb
forrás

2022

2022

2022

2022

2023

ÉCS / pályázati
forrás / egyéb
forrás

1

2

3

2026

2026

2026

2026

2026

2022

2022

2022

2022

Közép

Közép

Közép

Közép

Közép

Rövid

Rövid

Rövid

Rövid

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

6

7

8

9

10

11

12

4

Befejezés

(rövid/közép
/hosszú)

Kezdés

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett
időtáv

I

H

G
Megvalósítás
időtartama
(év)

ÉCS / pályázati
forrás / egyéb
forrás

ÉCS

ÉCS

ÉCS

ÉCS

Forrás
megnevezése

F

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

13

14

15

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

Fontossági
sorrend

35100-7732/2021.ált.

35100-7732/2021.ált.

Vízjogi üzemeltetési/
fennmaradási engedély
száma

Pénzügyi forrás (e Ft)
Tervezett feladatok nettó
költsége a teljes ütem
tekintetében (e Ft)

Rendkívüli helyzetből
adódó azonnali
feladatok

rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai
programok 11. fejezet alapján)

Bekötővezeték
rekonstrukció (Ivóvízellátó

rendszer, Felújítási és pótlási
stratégiai programok 8. fejezet
alapján)

Csőhálózat felújítási
programja (Ivóvízellátó

(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és
pótlási stratégiai programok 6. fejezet
alapján)

Medencék, víztornyok
felújítási programja

rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai
programok 5. fejezet alapján)

II. ütem
2023-2026
16 314
799 167

4 950

Tököl Város
Önkormányzata

Tököl Város
Önkormányzata

Tököl Város
Önkormányzata

Tököl Város
Önkormányzata

Tököl Város
Önkormányzata

Tököl Város
Önkormányzata

Tököl Város
Önkormányzata

Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

I. ütem
2022
4 950

35100-7732/2021.ált.

35100-7732/2021.ált.

35100-7732/2021.ált.

35100-7732/2021.ált.

Betáp és elosztóhálózati
gépház felújítási
(Ivóvízellátó 35100-7732/2021.ált.
program

Rendkívüli helyzetből
adódó azonnali
feladatok

rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai
programok 10. fejezet alapján)

Bekötővezeték
rekonstrukció (Ivóvízellátó

Beruházás megnevezése

1 997 917

III. ütem
2027-2036
37 557

181 629

215 200

1 198 664

219 504

182 920

72 652

116 208

[eFt]

Tervezett nettó
költség

ÉCS / pályázati
forrás / egyéb
forrás

ÉCS / pályázati
forrás / egyéb
forrás

ÉCS / pályázati
forrás / egyéb
forrás

ÉCS / pályázati
forrás / egyéb
forrás

ÉCS / pályázati
forrás / egyéb
forrás

ÉCS / pályázati
forrás / egyéb
forrás

ÉCS / pályázati
forrás / egyéb
forrás

Forrás
megnevezése

2027

2027

2027

2027

2027

2023

2023

Kezdés

2036

2036

2036

2036

2036

2026

2026

Befejezés

Megvalósítás
időtartama
(év)
3

Hosszú

Hosszú

Hosszú

Hosszú

Hosszú

Közép

Közép

X

X

X

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

9

X

X

X

X

X

10

X

X

X

X

X

11

X

X

X

X

X

12

4

2

(rövid/közép
/hosszú)
1

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett
időtáv

X

X

X

X

X

13

X

X

X

X

X

14

X

X

X

X

X

15

Főcsoport

12

13

12

41

S.sz.

1.

2.

3.

4.

Szerelvényvizsgálatok során fellelt rendellenességek
megszüntetése

rövid (műszaki) leírása

Bekötővezetékek cseréje (Tököl)

célkitűzése, oka

Mérnökórák elszámolása

98 %-os rendelkezésre állási mutató elérése

Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása.
Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és
vagyonvédelem

Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és
vagyonvédelem

Összesen:

Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt
rendellenességek felszámolása, elhasználódott, rossz állapotban
lévő anyagból épült bekötés cseréje
Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az
Tűzcsap cserék, kivezetések (Tököl)
üzemeltetett hálózaton
A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított
Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO)
mérnökórák költsége a 2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján

Szerelvények cseréje (Tököl)

megnevezése

A beruházási igény
elmaradásának kockázata

Nem megfelelő teljesítmény elszámolás

Jogszabályi nemmegfelelés

VÍzmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem
teljesíthető

Csősérülés esetén nem biztosítható az elvárt határidőn belül a
vezeték kiszakaszolása. Zárás esetén nagy területen fellépő
vízhiányok

Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és pótlás (2022-2036)
Tököl ivóvízágazat, I. ütem

Tököl - Víz I. ütem részletes

100

101

102

102

Prioritási
szám

4 950

250

1 500

200

3 000

Beruházási keret
(eFt)
Jelenlegi javaslat
szerint

ÉCS

ÉCS

ÉCS

ÉCS

Pénzügyi
forrás

Nem
engedélyköteles
Nem
engedélyköteles
Felújítás/
Pótlás
Felújítás

Nem
engedélyköteles

Nem
engedélyköteles

Vízjogi engedély
státusza

Felújítás/
Pótlás

Felújítás/
Pótlás

Jelleg

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
(2022 – 2036)

FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

TÖKÖL
SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZERE

Budapest, 2021. július

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere
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A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

1

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere

Víziközmű-rendszer megnevezése

A Fővárosi Vízművek Zrt. víziközmű rendszereinek megnevezését a következő táblázat tartalmazza:
Ellátási terület (település,
településrész)
megnevezése

Ellátásért felelős
megnevezése

Víziközmű-rendszer
megnevezése

Víziközmű-szolgáltatási ágazat
(Közműves ivóvízellátás/Közműves
szennyvízelvezetés)

Tököl

Tököl Város
Önkormányzata

Tököl szennyvízelvezető
rendszere

Közműves szennyvízelvezetés és
tisztítás

2

Víziközmű szolgáltató megnevezése, vezetője

Víziközmű szolgáltató hosszú neve:

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Víziközmű szolgáltató rövid neve:

Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmű szolgáltató vezetője:

Keszler Ferenc, vezérigazgató

3

Szennyvízelvezető rendszer leírása és alapadatai

A tisztítandó szennyvíz elválasztott rendszerű csatornahálózaton érkezik a tököli szennyvíztisztító telepre. A hálózaton 4 db
közterületi átemelő műtárgy, valamint közel 511 db közterületi kisátemelő (ún. „Presskan” típusú rendszer) biztosítja, a szennyvíz
továbbítását a tököli szennyvíztisztító telep irányába. A szennyvíz elvezető rendszer végátemelőjének tekinthető Faház átemelő
biztosítja – opcionálisan – Halásztelek, valamint Szigethalom településeken keletkező szennyvíz továbbítását a tököli szennyvíztisztító
telepre.

Település neve Üzemeltető

Tököl

4
4.1

Szennyvízhálózat teljes hossza (m)

FV Zrt.

Gerincvezeték hossza (m)

105 850,90

61 578,70

Bekötővezeték hossza (m)

44 272,20

Szennyvízhálózat adatai
Öblözetek megoszlása

Öblözetszám

Ellátási terület (település, településrész) megnevezése / öblözetszám
és név
Tököl

Gerincvezeték hossz (m)

701

Faház (Határ úti) öblözet

37 616,98

702

Pesti úti lakótelep öblözet

14 576,65

790

Halásztelek –Tököl nyomóvezeték

2 773,36

792

Halásztelek Kossuth Lajos utcai (Temető) átemelő

6 611,71

Fővárosi Vízművek Zrt.
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A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

4.2
Funkciómegoszlás és bekötések
Ellátási terület (település,
Nyomás alatti
településrész)
gerinchálózat hossz (m)
megnevezése
Tököl

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere

Gravitációs
gerinchálózat hossz
(m)

58 671,22

2 907,48

Hálózat hossza
összesen (m)

Bekötések (db)

61 578,70

2 525

4.3
Átmérőmegoszlás
(Gerinchálózat átmérő szerint)
Ellátási terület
(település,
településrész)
megnevezése

40

63

80

100

125

150
Összesen

1 176,13

20 585,21

6 702,34

2 008,75

291,40

2 073,91

160

200

250

300

315

500

Tököl (m)

61 578,70
883,03

11 042,89

4.4
Anyagmegoszlás
(Gerinchálózat Anyag szerint)
Ellátási terület
(település,
AC
településrész)
megnevezése

Tököl
4.5

1 415,88

4 859,02

1 415,88

9 186,88

1 353,26

KPE

KM-PVC

KG-PVC

Összesen

39 894,70

17 098,82

3 169,30

61 578,70

Átemelő műtárgyak
S.

Átemelő neve

Szivattyúk
száma
(db/átemelő)

Szivattyúk típusa

1

Pesti úti ltp. átemelő (régi) (AE03)

-

Búvármotoros szivattyú

2

Pesti úti ltp. átemelő (új) (AE03)

2

Búvármotoros szivattyú

3

BV. Intézeti átemelő (AE01)

2

Búvármotoros szivattyú

4

BV. Intézet lakótelep átemelő (AE02)

2

Búvármotoros szivattyú

5

Faház átemelő (régi) (AE04)

2

Búvármotoros szivattyú

6

Faház átemelő (új) (AE05)

2

Búvármotoros szivattyú

Fővárosi Vízművek Zrt.
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7

5

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere

1

Közterületi kisátemelők (Presskan rsz.)

Búvármotoros szivattyú

Szennyvíztisztító telep bemutatása, alapadatai

Tököl város szennyvize az Önkormányzati tulajdonú Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulási kistérségi
szennyvíztisztító telepén kerül tisztításra.
A tököli szennyvíztisztító telep Tököl déli határában helyezkedik el. A szennyvíztisztító telep a Szerviz u. 1. sz. 0176/1 hrsz. alatti
ingatlanon található
Kiinduló adatok:

Qd (m3/d)

Qh (m3/h)

Qh max (m3/h) (Z=1/16)

Befogadó

7 500

313

441

Duna 1618+747 fkm

A szennyvíztisztító telep hagyományos eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító.

6 Szennyvízminőség
A tisztító telepre érkező, valamint kibocsátott szennyvíz minőségét, valamint a technológiai folyamatot rendszeres laboratóriumi
(akkreditált) vizsgálattal kell ellenőrizni. Az érkező és távozó szennyvízből részletes laboratóriumi vizsgálatot kell végezni havonta
legalább egy alkalommal.
Ezen túlmenően amennyiben szükséges naponta gyorstesztes vizsgálatokkal ellenőrizni kell az egyes tisztító műtárgyak hatásfokát.
A szennyvíztisztító telep kommunális szennyvizek kezelésére tervezték. A kommunális szennyvizek csatornahálózatra bocsátásának
feltételeit a 28/2004. (XII.25) KvVM rendelet, míg a csatornabírságról szóló szabályokat a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet rögzíti.
A csatornahálózaton érkező szennyvíz minőségének meg kell felelni a rendeletben foglaltaknak, nevezetesen az alábbi
paramétereknél nem lehet rosszabb:
Főbb paraméterek:
pH=
6,5-10,0
KOI=
1000 g/m3
- kémiai oxigénigény
BOI5=
500 g/m3
- biológiai oxigénigény
NH4-N(1)=
100 g/m3
- ammónium nitrogén
(2)
SZOE =
50 g/m3
- szerves oldószer extrakt
(1)
A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladék ártalmatlanítás és hasznosítás technológiából
származó szennyvizekre.
(2)
100 m3/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén háromszoros, fölötte kétszeres.

A felszíni vízbe történő tisztított szennyvíz kibocsátási feltételeit a jelenlegi szabályozás szerint a 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet,
illetve a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szabályozza. Ez alapján a szennyvíztisztító telep kibocsátási paraméterei nem haladhatják
meg az alábbi értékeket:
KOI=
BOI5=
Össz.lebegőanyag=

125 g/m3
25 g/m3
35 g/m3

- kémiai oxigénigény
- biológiai oxigénigény
- összes lebegőanyag

A Dunába a tisztított szennyvíz befolyási pontja a 1618+747 kilométer szelvénynél található.
Fővárosi Vízművek Zrt.
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Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere

Egyéb komponensek tekintetében az elvezetett szennyvizek minőségének a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklet „4. Általános védettségi
kategória befogadói” területi kategóriában előírt határértékeknek kell megfelelnie.

6.1

Ellenőrzések, vizsgálatok

A tisztítótelepre érkező nyers és az elfolyó tisztított szennyvizek minőségét, valamint a technológiai folyamat vizsgálatát éves terv
alapján végzi az üzemeltető, melyet az illetékes szakhatósággal előzetesen egyeztetett a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján.
A fogyasztók által a csatornahálózatba bebocsátott szennyvíz minőségét rendszeresen ellenőrzi az üzemeltető a fogyasztói
kockázatok alapján.

7

Környezetvédelem

A Fővárosi Vízművek Zrt. környezetvédelmi tevékenységét a K-27 Környezetvédelmi szabályzat szabályozza.
A Fővárosi Vízművek Zrt. 2006 óta üzemelteti az ISO 14001:2004 szabvány szerint tanúsított Környezetközpontú Irányítási
Rendszerét (KIR).
Az KIR a társaság minden szervezeti egységére és tevékenységére kiterjed, és az alábbi fő szabályozási területeket foglalja magában:
· vízbázisvédelem,
· veszélyes anyagok kezelése,
· hulladékkezelés szabályozása és felügyelete,
· szennyvíz-kibocsátás szabályozása és felügyelete,
· levegőtisztaság-védelem szabályozása és felügyelete,
· zaj, rezgés és egyéb mechanikus hatások szabályozása és felügyelete,
· felkészülés, reagálás környezeti vészhelyzetekre.
A KIR szabályozása a K-27 Környezetvédelmi szabályzaton, a K-09 Integrált Irányítási Kézikönyvön, az V-30 Integrált belső audit
szabályozás – ISO eljárás MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 22000:2005, MSZ EN ISO 14001:2005, MSZ 28001:2008 c.
szabályozáson és formanyomtatványokon keresztül valósul meg.
A KIR szabályozásnak való megfelelést minden évben belső auditokon ellenőrizzük.
Környezetvédelmi előírásainkat szerződéses alvállalkozóinkkal, partnereinkkel és bérlőinkkel szemben is érvényesítjük. Ehhez egyik
fontos eszköz a szerződések kötelező környezetvédelmi melléklete, amely tartalmazza a velük szemben támasztott környezetvédelmi
követelményeket.
Környezetvédelmi tevékenységünk közül kiemelt terület a vízbázisok védelme, amely keretében a vízbázis védőterületek biztonságbahelyezése és biztonságban tartása egyaránt fontos feladatunk.
Társaságunk különös figyelmet fordít a munkavállalók megfelelő belső képzésére. Az egyes telephelyek (illetve szervezeti egységek)
vezetői, a Környezetvédelmi csoport segítségével, minden évben ismétlő környezetvédelmi oktatást tartanak a telephelyen dolgozók
részére, amely keretében a környezetvédelemmel kapcsolatos alapvető elvárásokra hívjuk fel a munkavállalók figyelmét.

Fővárosi Vízművek Zrt.
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A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

8

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere

Forrásoldal bemutatása

Az értékcsökkenés összegét a vagyonkezelési szerződések alapján üzemeltetett víziközmű vagyon bruttó értéke alapján, az
Üzemeltető számviteli politikája szerinti leírási kulcsok átlagos mértéke alapján számítottuk a 2022-2036 időszak tekintetében,
figyelembe véve a felújítás, pótlásokból adódó aktiválásokat, de nem kalkulálva az esetleges Ellátásért felelős finanszírozásában
megvalósuló fejlesztésekkel. Az értékcsökkenés összegének megbontásánál (település/víziközmű rendszer) a 2021. év elején
meglévő eszközállomány alapján számított értékcsökkenési leírás arányait vettük figyelembe. A források rendelkezésre állása esetén
a beruházások mértékét, ütemenkénti bontásban az alábbi táblázat ismerteti.
I. ütem

II. ütem

III. ütem

(2022)

(2023-2026)

(2027-2036)

25 354

95 249

219 270

25 354

293 533

733 832

Pénzügyi forrás (e Ft)
Tervezett feladatok nettó költsége
a teljes ütem tekintetében (e Ft)

A 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és pótlási terv dokumentum a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtását szabályozó 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet vonatkozó
paragrafusai alapján, azok előírásainak figyelembe vételével lett összeállítva.

9

A GFT szerinti felújítás és pótlás

A Szennyvízágazat Üzemeltetési Osztály Felújítási és pótlási programjának alapját képező műszaki stratégiai dokumentum a Fővárosi
Vízművez Zrt. teljes ellátási területére lettek meghatározva, mivel megfelelő statisztikai adatokat (pl.: hiba darabszámok, üzemeltetési
tapasztalatok), illetve az azokon alapuló felújítási/pótlási koncepciókat megfelelő méretű adatbázisra célszerű kidolgozni.
A Tököli szennyvíz közműrendszer Vagyonkezelési szerződés keretein belül kerül üzemeltetésre, így az üzemeltető a vagyonelemek
felújítására ás pótlására ennek a programnak alapján állítja össze a Gördülő Fejlesztési Tervet.

A Fővárosi Vízművek Zrt. Szennyvízágazati felújítási és pótlási stratégiája a Gördülő Fejlesztési Terv mellékletét képezi.

Fővárosi Vízművek Zrt.
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Gördülő fejlesztési terv a 2022- 2036 időszakra

C

D

35100-7737/2021.ált.

Bekötővezeték rekonstrukció

Elektromos elosztó hálózat, és kritikus gépek

Irányítástechnikai felújítások

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

8

9

10

11

12

35100-7737/2021.ált.

35100-7737/2021.ált.

35100-7737/2021.ált.

35100-7737/2021.ált.

35100-7737/2021.ált.

Tököl Város Önkormányzata

Tököl Város Önkormányzata

Tököl Város Önkormányzata

Tököl Város Önkormányzata

Tököl Város Önkormányzata

Tököl Város Önkormányzata

Tököl Város Önkormányzata

35100-7737/2021.ált.

Hálózati szerelvények

Tököl Város Önkormányzata

Nagyátemelő műtárgyak felújítási és pótlási
stratégia

Tököl Város Önkormányzata

35100-7737/2021.ált.

Tököl Város Önkormányzata

Tököl Város Önkormányzata

Tököl Város Önkormányzata

35100-7737/2021.ált.

35100-7737/2021.ált.

35100-7737/2021.ált.

35100-7737/2021.ált.

Vízjogi üzemeltetési/
Az érintett ellátásért
fennmaradási engedély
felelős(ök) megnevezése
száma

7

6

5

4

3

Beruházási mérnökórák elszámolása (SZÜO)

2

Gravitációs hálózat és Presskan átemelők
építészeti felújítása
Presskan átemelők gépészeti berendezések
felújítása, cseréje
Átemelők gépészeti, építészeti és elektromos
berendezések felújítása, cseréje
Presskan rendszer”és gyűjtővezetékek felújítási
és pótlási stratégia

Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO)

Beruházás megnevezése

Fontossági
sorrend

1

B

A

Víziközmű-rendszer kódja**: 22-29823-1-001-00-14

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Tököl Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Tököl szennyvízelvezető rendszere

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

F

ÉCS
ÉCS
ÉCS

8 608
4 304
26 685

ÉCS

10 760

ÉCS

ÉCS

193 680

6 456

ÉCS

7 000

ÉCS

ÉCS

15 000

43 040

ÉCS

2 000

ÉCS

1 044

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2022

2022

2022

2022

2022

ÉCS

310

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2026

2022

2022

2022

2022

2022

Befejezés

Közép

Közép

Közép

Közép

Közép

Közép

Közép

Rövid

Rövid

Rövid

Rövid

Rövid

(rövid/közép/hosszú)

Tervezett időtáv

Kezdés

H

G
Megvalósítás
időtartama
(év)

[eFt]

Tervezett nettó
Forrás
költség
megnevezése

E

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

X

X

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

I

14

15

C

35100-7737/2021.ált.

Bekötővezeték rekonstrukció

Elektromos elosztó hálózat, és kritikus gépek

Irányítástechnikai felújítások

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

15

16

17

18

19

Tervezett feladatok nettó költsége (eFt)

Forrás
eFt

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

25 354

25 354

I. ütem
( 2022)

35100-7737/2021.ált.

35100-7737/2021.ált.

35100-7737/2021.ált.

35100-7737/2021.ált.

35100-7737/2021.ált.

Hálózati szerelvények

35100-7737/2021.ált.

Nagyátemelő műtárgyak felújítási és pótlási
stratégia

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

D

293 533

95 249

II. ütem
(2023-2026)

Tököl Város Önkormányzata

Tököl Város Önkormányzata

Tököl Város Önkormányzata

Tököl Város Önkormányzata

Tököl Város Önkormányzata

Tököl Város Önkormányzata

Tököl Város Önkormányzata

Vízjogi üzemeltetési/
Az érintett ellátásért
fennmaradási engedély
felelős(ök) megnevezése
száma

14

Presskan rendszer”és gyűjtővezetékek felújítási
és pótlási stratégia

Beruházás megnevezése

Fontossági
sorrend

13

B

A

F

ÉCS
ÉCS
ÉCS
ÉCS

16 140
21 520
10 760
66 712

733 832

219 270

III. ütem
(2027-2036)

ÉCS

ÉCS

26 900
107 600

ÉCS

484 200

Tervezett nettó
Forrás
költség
megnevezése

E

2027

2027

2027

2027

2027

2027

2036

2036

2036

2036

2036

2036

2036

Hosszú

Hosszú

Hosszú

Hosszú

Hosszú

Hosszú

Hosszú

Tervezett időtáv

2027

H

G
Megvalósítás
időtartama
(év)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fő-csoport

41

41

71

71

72

S.sz.

1.

2.

3.

4.

5.

Átemelők gépészeti, építészeti és elektromos berendezések
felújítása, cseréje

Presskan átemelők gépészeti berendezések felújítása, cseréje

Gravitációs hálózat és Presskan átemelők építészeti felújítása

Beruházási mérnökórák elszámolása (SZÜO)

Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO)

megnevezése

Összesen:

célkitűzése, oka

elmaradásának kockázata

Állagmegóvás, dugulások darabszámánk csökkentése, gépészeti
berendezések élettartamának növelése, vízzáróság fokozása,
környezeti terhelés csökkentése
Állagmegóvás, gépészeti berendezések üzembiztosságának
növelése, vízzáróság fokozása, infiltrációs vizek mennyiségének
csökkentése
Üzembiztonság növelése, elhasználódott berendezések,
szivattyúk felújítása, cseréje

Mérnökórák elszámolása

Gépészeti berendezések gyors elhasználódása, dugulások
számának növekedése, aknák stabilitásának csökkenése,
balesetveszélyes helyek kialakulása
Üzembiztonság csökkenése, hibaszámok növekedése,
kiöntésveszély kockázatának növekedése

Dugulások kialakulása, gépészeti meghibásodások,
infiltrációs vizek mennyiségének növekedése

Nem megfelelő teljesítmény elszámolás

A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított
mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § Törvényi kötelezettségnek megfelelés
és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni

A beruházási igény

A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított
mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. §
és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni
A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított
mérnökórák költségét a 2000. évi C. számvitelről szóló törvény 3.§.
és 76.§. alapján javasoljuk figyelembe venni
Szennyvíz elvezető hálózat betonaknáinak építészeti felújítási
feladatai, vízzárósági és szilárdsági szempontú felújítási feladatok,
fedlapok cseréi
Presskan rendszerű hálózat betonaknáinak (kisátemelők)
építészeti felújítása, erodálódott szerkezetek felújítása, cseréje,
fedlapok cseréje
Közterületi kis és nagyátemelők gépészeti, építészeti, elektromos
és irányítástechnikai felújítása

rövid (műszaki) leírása

Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és pótlás (2022-2036)
Tököl szennyvízelvezető rendszere, I. ütem

Tököl - Szv I. ütem részletes

90

100

100

100

100

Priori-tási szám

25 354

7 000

15 000

2 000

1 044

310

Beruházási keret
(eFt)

ÉCS

ÉCS

ÉCS

ÉCS

ÉCS

Pénzügyi
forrás

Felújítás

Felújítás

Felújítás

Felújítás

Felújítás

Jelleg

Nem engedély
köteles

Nem engedély
köteles

Nem engedély
köteles

Nem engedély
köteles

Nem engedély
köteles

Vízjogi engedély
státusza
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£©A¤¥¦§©Ä
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¯6°±²?q>A
³F́µµF
¶F
··¶F
¸KF¶¹¶º»³·³F¼½F
F
GFQO\VVLMNOS^QOSNS[WS\Z\`WS\PXVTZ[_^YfRWRWc|M\Sc\OxyF
rWQO\VVLMNOS^QOSNS[WS\Z\`WRZRPQTVLWS\UX\ZbQ¾WXR_LTeYVLTQW\Z\M\V^QOR`TQWs^TZ[_^R^WS^QOSNSYQSWMb_\OWV^SU^^cYP^[MRZW]\V^SU^^cYP^[MRZW
bQWs^TZ[_^R^WbQWcbe^R^WTQOTUW\ZSYMTZNSYQQRZW}beQ[WR]R_TZYQQRZWXRS[QY_^WdSRQNSYQW\Q\SbVW\USxSZ\VNSbQQ\ZgF
w O\VVLMNOW_b`^WUYPQWe\_c\UaZxWcbO^WUYPPQRZF
w TeTcT_[F
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;À5349>A<I@Y4ÚI<5A5v@Y4C
oY4M29W3VZÚIjjNI8NC
*&29347825+


,-.

(/3091

023435647894 9942362
"#$94336%&'(94932


4356478 947 249!
)6569424394 94


23456789:4;<7<:=>?94@9:<?A>BC7DE
F
GHIJKLLMNOJPQLRSTUF
E
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89W<ZCZWC[6[Z\7>C:>97[97_94<:i[>6?b6:>:49`<7b9AZX7>:4X7X>stusvvwhfxyyhszhg>{^2|>Z6;@676W>sh>:4<_D>_67C[76W>®wh>¯7W97<;a:>^C@6WW:C?A>
[9W6?XZA9>`65a?9@XA°>W6Zq76WA>[9W6?XZA<`9;>67\3ZW>89W<ZCZWC[6[;6[>[67>_6?56767;A6hE
E
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. október 28-i ülésére

Tárgy: Akácos úton található 421/22 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
árverés útján
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Kőszeri Ferenc műszaki ügyintéző

Véleményező bizottság neve

PTKÜB

Az ülések időpontja

2021. október 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

A fele részben Tököl Város Önkormányzat tulajdonát képező Akácos úton lévő 421/22 hrsz.
alatti ingatlan árverésen történő értékesítéséhez 2021. október 20. napján az értékbecslés
elkészült. (1. számú mellékletként csatolva) Az értékbecslés alapján, Tököl, Akácos út 421/22
hrsz. alatti 1547 m2 kivett lakóház, udvar 4/8 részének kalkulált forgalmi értéke: 13.832.500
Ft, mely értékkel költségvetésünk bevételi oldalán már számoltunk.

Tököl Város Önkormányzat vagyonát képező Akácos út 421/22 hrsz. alatti ingatlan
résztulajdonának értékesítése árverési hirdetmény alapján kerül kiírásra. Az Árverési
hirdetményt a 2. számú melléklet szerint terjesztem Önök elé.
Kérem a határozati javaslat támogatását.
..../2O21.(«..) számú képviselő testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete
1) a Tököl Város Önkormányzat tulajdonát képező Tököl, Akácos úton lévő 421/22 hrsz.-ú
ingatlan 4/8 tulajdoni hányadára készült értékbecslés szerinti értéken értékesítésre
meghirdeti.
2) a Tököl Város Önkormányzat tulajdonát képező Tököl, Akácos úton lévő 421/22 hrsz.-ú
ingatlan 4/8 tulajdoni hányadának értékesítéséhez Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének 15/2012. (IX.17.) számú rendeletének 15. § (3) bekezdése szerinti nyilvános
árverésen hozzájárul.
3) az ingatlan Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IX.17.) számú
rendeletének 15. § (3) bekezdése szerinti nyilvános árverésen való értékesítéséhez szükséges
- a határozat mellékletét képező - Árverési hirdetményt elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

1. melléklet

1

INGATLAN CSOPORT

EK Autó Hungaty Kft. - HU-2330 Dunaharaszt. Fó út 106-108. - Anna-ház
adószóm: HU14276185 ■ cégJegyz6kszám:13-09-119357
telefon: +3630 4699207 • e-mall: Janók.farkas^webtalk. hu

EK Autó Kft
2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108.
TEL: 06-30/4699207

2316 Tököl, Akácos út 421/22 hrsz
alatti „osztatlan közös tulajdonú, kivett lakóház, udvar" forgalmi érték vizsgálat
Készült: 2021-06-19

EK Autó Hungary Kft. - INGATLAN CSOPORT
cím: HU-2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108. - Anna-ház
adószám: HU14276185 - cégjegyzékszám:!3-09-119357
telefon:+3630 469-9207 - e-mail: janak.farkas@webtalk.hu
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EK Autó Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108.
TEL: (06-30)469-9207 FAX:(06-24)462-186

Értékbecslés összesítő

2316 Tököl, Akácos út 421/22
alatti „kivett lakóház, udvar" elnevezésű ingatlan rész forgalmi érték vizsgálata

A vizsgált ingatlan rész kalkulált forgalmi értéke:

17.883 x 773,5m2 = 13.832.500.- Ft

azaz: Tizenhárommillió-nyolcszázharminckettőezer-ötszáz forint

Janák Farkas

Ingatlan értékbecslő
Sorszám: B/18/14/1996
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E.K.Auto Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő út 106108.
TEL:(06-30)469-9207 FAX:(06-24)462-186

SZAKVELEMENY
„Kivett lakóház, udvar" megjelölésű terület értékbecsléséhez

AZONOSÍTÁSI ADATOK:

1. Ingatlan címe:

Tököl, Akácos u

2: Tulajdonos neve:

Tököl Város Önkormányzata 4/8
Hollósi Ferenc 4/8

3: Hrsz: 421/22

Tulajdoni hányad: értékbecslésünk célja,
a Tököl Városának Önkormányzatának tulajdoni
arányának érték megállapítása

4: Felhasznált alapdokumentumok:

tulajdoni lap, térkép szelvény

A TERÜLETRE VONATKOZÓ ADATOK:

5: A tulajdon jellege:

Önkormányzati tulajdon

6: Beépítettsége:

lakóépülettel beépített telek terület

7: Az épület jellege:

Osztatlan közös tulajdonban álló, két
lakrészre „ikerház"

8: Közműellátottsága:

Víz és villany közművek bevezetve az
épületbe, de „lakatlan állapot" miatt a
közművek leszerelve, nem működnek

9: A környék infrastruktúrája:

jó

10: A környék jellege:

jellemzően lakóövezeti környék

11: Telek nagysága:

1547/2m2 = 773,5m2

12: Az ingatlan bemutatása:
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A vizsgált ingatlan Tököl városában, központi helyen, az Akácos utcában helyezkedik el, a
Halmi út és az Árnyas utca közötti szakaszon. Az utcában három -külsőre és alapterületre három egyforma ikerház, azaz hat lakás található. Vizsgálatunk tárgya az utcafrontról nézve
„bal oldali" házban, a „bal szélső" lakrész. A terület valamikor bekerített volt, azonban ma
már utcafronti kerítésből már csak elvétve találhatóak rom maradványok.
A vizsgálatunk tárgyát az utcafronthoz képest bal oldali lakrész, és az ehhez tartozó - két
lakrészt leválasztott telek rész képezi. ( 1547/2 = 773,5m2)
Az épület láthatóan régi, öreg, kopott, leromlott és lakatlan állapotban található.
Szemmel is látható szigetelési, és szerkezeti hibái vannak. A falakon, főleg a homlokzaton
több, hosszanti repedés található, az épület lábazat több helyen málladozik.
Az épületben valamikor csak víz és villamos közművek találhatóak, de a közművek már le
vannak választva az ingatlantól jelenleg bekötés nincs!
Bár fürdőszoba és wc valamikor volt, nyomai a közmű hálózatból megtalálhatóak, de már
nincsenek, így komfort nélkülinek számít.
A lakás három külön bejáratú szobából, fürdőszoba (maradványból), wc (maradványból",
közlekedőből, előszobából, egy kamrából és egy konyhából áll.
A burkolatok a szaniterek és a közmű vezetékek igen régiek, a villamos vezetékek a falban
már veszélyesek. A tető szerkezete szemmel láthatóan is elöregedett, tető héjalása hiányos.
Gyakorlatban egy lakóépület avulási értéke évenkénti 1-2%. A vizsgált lakóépület a lakatlan
és elhanyagolt állapotából adódóan már 100% fizikai avuláson van túl, szerkezetileg már
nem megfelelő, így a vizsgált ingatlannak már csak mint telek érték van értéke!

AZ INGATLAN ELHELYEZKEDÉSE, MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE

Az értékelés tárgyát képező ingatlan a város „központi" területén, az Akácos utcában
található, a Halmi út és az Árnyas utca közötti szakaszon

Az ingatlan elhelyezkedéséből fakadóan, a 6-800 m sugarú környezetében gyakorlatilag
minden közintézmény megtalálható. Jó az ellátottság kereskedelmi létesítmények, sportolási
lehetőségek vonatkozásában is.

Megközelítése mind tömegközlekedési eszközökkel, (HÉV) mind személygépkocsival rendkívül
egyszerű. Közlekedési kapcsolatai megfelelőek, HÉV és távolsági busz állomási 5-15 percnyi

sétával elérhetők.
AZ INGATLAN HELYZETE A JÖVŐBEN

A munka során a helyi Önkormányzatnál és a más ingatlanirodáknál tájékozódtam az ingatlan
tágabb és szűkebb környezetének fejlődéséről, az ingatlant érintő speciális előírásokról. Ezzel

kapcsolatban összefoglalóan az alábbiak mondhatók el:
• Jelen előírások várhatóan a jövőben is érvényben maradnak

• A környék ingatlanai iránt az elmúlt évben egyre növekvő kereslet mutatkozott. Ez
természetesen összefügg a főváros és környéke teljes ingatlanállományának hirtelen,

ugrásszerű felértékelődésével.
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• Az

értéknövekedés

várhatóan,

lassabb ütemben de tovább folytatódik majd.

AZ ingatlanértékelés módszerei

A nemzetközi szakirodalommal (TEGOVOFA) összhangban, vagyontárgyak értékelése során
alapvetően három fő módszer-csoport jöhet számításba. Ezek az alábbiak:
1 .) Piaci érték alapú forgalmi értékelés;

2 .) Piaci érték alapú hozadéki értékelés;
3 .) Nettó pótlási költség elvű értékelés;

PIACI ÉRTÉK ALAPÚ FORGALMI ÉRTÉKELÉS

A piaci érték alapú forgalmi értékelés összehasonlító piaci adatokra épít. Az eszköz értékének
becslésére a leginkább kézenfekvő eljárás a hozzá hasonló vagyontárgyak már ismert adás
vételi adataival való összehasonlítás. Az értékbecslés annál pontosabb lesz, minél több, és

minél inkább hasonlító vagyontárgyat tudunk számításba venni. Ez az eljárás, naprakész
összehasonlító adatok birtokában, jól követi a piac változásait, a kereslet és a kínálat

egyensúlyát.

Alkalmazása

ma

Magyarországon

elsősorban az ingatlanok értékelésénél

szokásos.

PIACI ÉRTÉK ALAPÚ HOZADÉKI ÉRTÉKELÉS

A hozadéki értékelés módszer szintén a piaci változásokra épít. Itt azonban a vagyontárgy
hasznosulása a legfontosabb kérdés. A nyugati országokban igen széles körben alkalmazott
eljárás lényege az, hogy az értékelő a vagyontárgy további hasznosításának a lehetőségeit

vizsgálja, és a várható gazdasági eredményekből következtet a vagyontárgy értékére. A
várható eredményeket (bevételeket, bérleti díjakat) a piac jelenlegi helyzetének elemzésével
lehet előre jelezni. A vagyontárgy értéke nem más, mint a várható nettó eredmények

jelenértékeinek összege, más szóval a tőkeérték. A módszer alkalmazása során, a különböző
gazdasági elemzések közül a legnagyobb hangsúly a tőkésítési kamatláb megállapításán van.
A magyarországi inflációs viszonyok, a

nem

minden

részletében rendezett gazdaság

körülményei között komoly nehézséget okoz a tőkésítési kamatláb előrejelzése, és ez okból a
módszer

használata

hazánkban

nem

kellőképpen

elterjedt.

vállalkozások értékelése esetében szokásos ("üzlet-értékelés").

Használata

elsősorban

a
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NETTÓ PÓTLÁSI KÖLTSÉG ELVŰ ÉRTÉKELÉS

A nettó pótlási költség elvű értékelés csak részben képes modellezni a piac változásait, ezért
használata csak szélsőséges esetekben lehet indokolt. Magyarországon azonban gyakran

találkozunk

ilyen

"szélsőséges"

esetekkel,

hiszen

a

piaci

információk

gyakran

nem

szerezhetőek be, illetve nem is léteznek. így a hazai szakemberek kis értékű vagy egyedi
ingatlanok, illetve gépek értékelésére elterjedten használják ezt a módszert. Ennek lényege,

hogy a vagyontárgy elképzelt újraelőállítási ( újrabeszerzési ) költségeiből az idő múlása, az
elhasználódás, az erkölcsi avulás miatt bizonyos hányadot le kell vonni.
Az újraelőállítási költség minden, az eszköz új állapotban való elkészítéséhez szükséges

összeget tartalmaz (az értékelés időpontjának megfelelő áron), míg az avulás a műszaki

típusú elhasználódáson túl a piaci illetve erkölcsi értékcsökkenést is kifejezi. A nettó pótlási
költség

elemzésénél

az

épületek

hátralévő

élettartamát

annak

a

feltételezésnek

a

figyelembevételével határozzuk meg, hogy az épületek működése ugyanilyen funkcióban, a
szükséges karbantartások és felújítások elvégzésével történik.

TÁRGYI INGATLAN ESETÉBEN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER

A

vizsgált

ingatlan

értékét

legmegfelelőbben.

13: Összehasonlító módszer adatai:

a

piaci

összehasonlító

elemzés

fejezi

ki

a
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Cím:
TÖKÖL

Sport u

Funkció/
állapot
telek terület

Terület
(m2)

715

Ár (MFt)
16M Ft

Korrekció/
korrigált ár
hirdetési ár
-5%

22.377.Ft/m2

21.258Ft/m2

Kapisztrán
János u

telek terület

856

17M Ft/m2

19.859.Ft/m2

Sport u

telek terület

600

15M Ft

hirdetési ár
-5%
18.886Ft/m2

hirdetési ár
-5%

25.000.Ft/m2
23.750Ft/m2

Kolozsvári
uu

telek, bontandó
épülettel

910

20M Ft

épület bontása
+ 15%

Hivatkozás
https://ingatlan.
com/tokol/elado
+telek/lakooveze
titelek/32226557
https://ingatlan.
com/tokol/elado
+telek/lakooveze
titelek/32254435
https://ingatlan.
com/tokol/elado
+telek/lakooveze
titelek/32200046
2021. I.
negyedévi eladás

21.978.Ft/m2
25.274Ft/m2

__________

14: Forgalmi érték meghatározása:

Kalkulált fajlagos ár: 21.258+18.886+23.750 + 25.274=89.178/4 = 22.292Ft/m2

Az összehasonlító táblázatban szereplő telkek mindegyike önálló terület, míg a vizsgálatunk
tárgyát képező ingatlan osztatlan közös tulajdonú ingatlan, valamint az újra építés során
figyelni kell az ikerház jellegre az „összeépítés során", így a négyzetméterenkénti értékből
-20% értékcsökkentő tényezővel kalkulálunk:
22.292Ft/m2 - 20% = 17.833.-Ft/m2

A vizsgált ingatlan rész kalkulált forgalmi értéke:

17.883 x 773,5m2 = 13.832.500.- Ft

15: Az értékbecslés érvényessége:
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Az ingatlan becsült értéke három hónap időtartamra érvényes.
Az azt követő időszakra az új értéket a piaci helyzet változásainak megfelelően aktualizálni
kell.
Megbízó: Tököl Városának Önkormányzata

Dunaharaszti, 2021-06-19

Janák Farkas
B/18/14/1996
54 9 3621 08 9 0 09 sorszám
EK Autó Kft

Utcakép
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Hátsó udvar

Takamet Földhivatali Információs Rendszer

https://www4.takamct.hu/fraines5.html
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Felhasználó:

Kilépés

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

■g

o

Pest Megyei Ko rmányhrvatal
Ráckeve 2300 Szent István tér 3

Oldal:

Nem hiteles tulajdoni Lap • Szemle másolat

2

Megrendelés szám: 30005/113443/2021

C/3
ÚJ

2021.10.21

'úJ

S zektor

TOKOL

£

421/22 helyrajzi szára

Bőit erű let

2316 TÖKÖL

Akácos utca 421/22 HRSZ.
IRESZ

1. Az ingatlan adatai:

alosztály adatok
tér . k at. jov
ha m2 k.£ill

. Kivett lakóház,

0
n RÉSZ

0.00

3. tulajdoni hányad: 4/8
bejegyző határozat, érkezési idő: 42073/1991.09.06
jogcím: tulajdonba adás
jogállás: tulajdonos
név: TOKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 2316 TÖKÖL Fő út 117.
törzsszám: 15730923

■g
o
r—

2
(/)
tD

'Öj
£

10. tulajdoni hányad: 4/8
bejegyző határozat, érkezési idő: 373006/2020.05.11
jogcím: 2018. évi Cili, törvény. 7.§ (2) bekezdés a) pont
jogállás: tulajdonos
: Hollóéi Ferenc
S Zol . : 1967
: Horváth Mária
: 2316 TÖKÖL Akácos utca 49/1

—
útrész
22. bejegyző határozat,
373006/2020.05.11
Jelzálogjog 6 546 158 FT,azaz hatmiIlió-otszáznegyvenhatezer-százotvennyolc FT erejéig .
2049 .06.30-ig
képviseli Nemzeti E:
utal ás: II /10.
j ogosult :
név: MAGVAR ÁLLAM
23. bejegyző határozat,
.05.11
Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására
képviseli Nemzeti Eszkőzkéáelő Zrt.

jogosult:
név: MAGVAK ÁLLAM

ce

■g
o

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem
lasználható.
TULAJDONI LAP VEGE

1 /1

2021. 10.21. 9:35

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Tököl Város Önkormányzata, a Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezései alapján, mint Kiíró

nyilvános árverést hirdet
Tököl Város Önkormányzata a tulajdonában álló (421/22 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni hányadára:4/8)
természetben Tököl, Akácos úton található ingatlan árverésen történő értékesítésére.
A telkek adatai:
Helyrajzi szám

Megnevezés

Az ingatlan
területe (m2)

Induló ár

Ajánlati biztosíték
összeg

421/22

kivett lakóház
udvar

773.5 m2

13.832.500,-Ft

450.000,-Ft

Licitlépcső: 50.000,- Ft

Az ajánlati biztosítékot forintban Tököl Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nál vezetett
11742252-15393290 számú bankszámlájára kell átutalni és az utalás bizonylatát legkésőbb a árverés
kezdetéig be kell mutatni. A közlemény rovatba a „a megvásárolni kívánt telek hrsz. ajánlati
biztosíték” megnevezés kerüljön beírásra. Az árverésen résztvevőknek az árverésen be kell mutatni
az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló hivatalos banki igazolást.
A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.

A meghirdetett vételárat bruttónak kell tekinteni.
Az árverés ideje: 2022. január 17. 10.00 óra

Az árverés helye: Tököli Polgármesteri Hivatal (2316 Tököl, Fő utca 117.) Díszterem

Az árverésre előzetesen a (24) 520-917 lehet bejelentkezni, legkésőbb 2022. január 14-én 12 óráig.
Az árverés licitálással történik, a licitlépcsö 50.000-Ft-onként emelkedik. Amennyiben az ingatlanra
licitálás nem történik, azt a kikiáltási áron kell értékesíteni, tehát az árlejtés nem megengedett. A
licitálás győztese az, aki a kérdéses ingatlanra a legmagasabb vételárat ajánlja. A licit győztesének az
árverés helyszínén a vételár 10 %-át mint foglalót vételárelőlegként kell befizetnie az Önkormányzat
pénztárába.
Az ingatlan vételárát készpénzben kell kiegyenlíteni, az adásvételi szerződés aláírásával egy
időben az árverést követő 30 napon belül.

Amennyiben a vevő hibájából szerződéskötésre a megadott határidőig nem kerül sor, úgy a foglaló
az eladót illeti.

Az árveréssel kapcsolatban további információk a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájában,
Köszeri Ferenc (24) 520-917 műszaki ügyintézőnél kérhetők.
Tököl, 2021. október 21.
Jelen pályázati kiírás mellékletét a Helyszínrajz képezi

Hoffman Pál
polgármester

Gaál Ágnes
jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. október 28-i ülésére
Beszámoló a Szigetszentmiklósi Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi
munkájáról
Előterjesztő

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője
Véleményező bizottság neve

Kovács Zoltán tű. őrnagy mb. tűzoltóparancsnok
PTKÜB

Az ülések időpontja

2021. október 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
Mellékelten Önök elé terjesztem a Szigetszentmiklósi Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi munkájáról
szóló beszámolót.
Kérem, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

.../2021. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a Szigetszentmiklósi Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi munkájáról
szóló beszámolót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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I. Bevezetés
Szigetszentmiklós Hivatásos Tüzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Szigetszentmiklós HTP) a
tevékenységét az értékelt időszakban a szervezetet érintő jogszabályok, a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Pest MKI) normatív szabályozói, a Pest MKI
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a
továbbiakban: Érd KvK) ügyrendje alapján végezte.
Szigetszentmiklós HTP az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként a Pest MKI,
valamint az Érd KvK közvetlen irányítása alatt működik. Működési területéhez 19 település, az
illetékességi területéhez további egy település (Apaj) tartozik.

A működési területen a Szigetszentmiklósi Járásban hat város (Szigetszentmiklós, Dunaharaszti,
Dunavarsány, Halásztelek, Szigethalom, Tököl) és három község található (Taksony, Délegyháza,
Majosháza). Szigetszentmiklós Járás területe 211,28 km2, a lakosság száma 110,033 fő. A Ráckevei
Járásban egy város (Ráckeve) két nagyközség (Dömsöd, Kiskunlacháza) és nyolc község található
(Áporka, Apaj, Makád, Lórév, Szigetbecse, Szigetszentmárton, Szigetcsép, Szigetújfalu). A
Ráckevei Járás területe 417,05 km2, a települések lakosság száma 36,120 fő. A Szigetszentmiklós
HTP összesen 146,153 fő lakos tűzvédelmi biztonságát látja el.

Területünkön megtalálható az M0 autóút, az 51-es főútvonal és a Budapest-Kelebia közötti
nemzetközi vasútvonal, sport célú repülőterek, valamint a Duna - folyam, a Ráckevei - Duna-ág,
bányatavak, többhektáros mezőgazdasági, erdős területek, amelyek befolyásolják a kárfelszámolási
tevékenységünket.
Továbbá nagy forgalmat lebonyolító ipari parkok, bevásárló- és logisztikai központok, valamint
veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények működnek (1 felső küszöbértékü, 3 alsó
küszöbértékü és 8 SKET).

II. Tűzoltás- műszaki mentési tevékenység
Szigetszentmiklós Hivatásos Tüzoltóparancsnokságon 2020-ban beavatkozásaink nagy részét I-es
vagy I/Kiemelt fokozatban hajtottuk végre (821).

Négy esetben II/K, egy alkalommal III/K káreseti riasztás történt. IV-es és V-ös fokozatú
események az elmúlt évben nem történtek.
Szigetszentmiklós HTP működési területén 2019-ben összesen 859 riasztás volt, amely megegyezik
a 2018-as év riasztási adataival, ugyanakkor 2020. évben 826 riasztás volt, ami a 2019. évhez
képest 3,85 %-os csökkenést mutatott {1. sz. melléklet).
A beavatkozást igénylő 2019. évi 517 esetszám minimális emelkedést mutat a megelőző évi 506
esethez képest, viszont a 2020. évben 485 esetszám az előző évhez képest 6,19 %-kal csökkent.
A tűzeseteink száma 2018. évben 145 volt, 2019. évben 196, 2020. évben pedig 186.
Összehasonlítva a 2018. és 2019. év statisztikai eredményeket, 35,17%-os emelkedés mutatható ki,
a 2020. évi statisztika alapján a beavatkozást igénylő tüzesetek számában a tavalyi évhez képest
5,11 %-os csökkenés tapasztalható. Tűzeseteink jellemzően szabad területeken, illetve otthon
jellegű létesítményekben keletkeztek. A tárgyév csapadékszegény volt, de még így is csökkenés
tapasztalható az előző évhez képest.
Prevenciós tevékenységet folytattunk, hogy csökkenést érjünk el a vegetáció tüzesetek számában.
2018-ban 53, 2019. évben 121, 2020-ban 85 esetben számoltunk fel szabad területeken
bekövetkezett tüzeseteket, amelyek jellemzően utak, vasúti töltések mentén következtek be.
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évek óta tartó folyamatos lakosságtájékoztató tevékenységünknek is köszönhetően az otthon
jellegű tüzesetek száma nem növekedett, 2018-ban és 2019-ben is 61 eset volt. A 2020. évben 60
eset volt, ami az előző évekhez képest minimális csökkenést jelent. A keletkezési okok többségében
régi épületek elektromos hálózatának túlterheltségéből, illetve a fűtő - tüzelő berendezéseknek
szabálytalan használatából adódtak.
Kt

Parancsnokságunk az előző évben kilenc alkalommal avatkozott be kéménytüzeknél, a 2020. évben
ez a szám hatra csökkent.

2019. évben hat, a 2020. évben kettő tüzvizsgálati eljárást folytattunk le.

Szigetszentmiklós HTP egységei 2018. évben 361 eset, 2019. évben 321 eset, 2020. évben 299
műszaki mentés jellegű káreseményt számoltak fel, amely az előző évhez képest 6,86%-os
csökkenést jelent, mindazok mellett, hogy parancsnokságunk részt vett a gödi viharkárok
felszámolásában.
A 2019. évben viharkár felszámolást 107 esetben végeztünk, a 2020. évben 93 esetben avatkoztunk
be.

Az előző évben beavatkozást igénylő közúti baleseteket 132 esetben számoltunk fel, a 2020. évben
120 esetben.
Gázszivárgás a 2019. évben 16 eset volt, a tárgyévben 7 alkalommal kellett beavatkoznunk.
Műszaki mentéseink számát jellemzően a közúton bekövetkezett káresemények, illetve az extrém
időjárás során végrehajtott favágások, vízeltávolítások adták. A műszaki mentések számának
csökkenését a közlekedési balesetek csökkenése is mutatja. A balesetek számát az M0 autóút déli
szakaszán végzett felújítási munkálatok nagymértékben befolyásolták. A statisztikák azt mutatják,
hogy a forgalomkorlátozások okozta torlódások miatt jelentősen csökkent az átmenő forgalom
sebessége, és ezzel a balesetek száma is. A hatékony felszámolás növelése érdekében a készenléti
állomány részére roncsvágási gyakorlatokat szerveztünk. Az eddigi évek tapasztalatai alapján
jellemzően a késő tavaszi, illetve a nyári hónapokban bekövetkező szélsőséges időjárások okozta
több napig, akár egy hétig is tartó viharkárok felszámolására a 2020. évben is felkészültünk. Az
extrém időjárás 2020. évben sem kerülte el a működési területünket. A tárgy évben működési
területünket csak egyszer érintette a cellaszerü vihar. A Ráckevei járás területén két települést
érintett, ahol zökkenőmentesen hajtottuk végre a jellemzően épületekre, úttestre, gépjármüvekre
zuhant faágak, fák eltávolítását.

Szigetszentmiklós HTP állománya a tárgy évben 10 személyt mentett meg tűzesetek és műszaki
mentési beavatkozások alkalmával.

A téves jelzések száma 2018-ban összesen 266 eset volt, 2019-ben 253 eset, a 2020. évben 241 eset
volt, amely az előző évhez képest 4,25%-os csökkenést mutat. Téves tűzjelzéseket generáltak
jellemzően az ipari parkokban lévő főként tárolási, logisztikai feladatokat végző gazdasági
társaságok csarnok jellegű létesítményeibe telepített automatikus átjelzésü, beépített tűzjelzői.
A téves jelzések számát Érd KvK hatósági osztályával együttműködve a személyes egyeztetéseknek
és ellenőrzéseknek köszönhetően sikerült mérsékelni a tavalyi évhez képest (1. sz. melléklet).
A gyakran ismétlődő téves tűjelzéseket folyamatosan elemezzük, mert a téves riasztás alapján
megkezdett vonulás nem csak emberi erőt és energiát vesz igénybe, hanem jelentős költséget is
generál, mindamellett elvonja az erőforrásokat a valós eseményektől, beavatkozásoktól.
2019. évben az utólagos tűzjelzésekből 11 eset volt, amely a tárgy évben 15 esetre növekedett.
2019. évben a kiérkezés előtt felszámolt káresetek száma 76 eset volt, amely a tárgy évben 79 eset
számra növekedett.
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Szándékosan megtévesztő jelzés mind az idei és mind a tavalyi évben is két esetben történt.
Szigetszentmiklós HTP működési területén lévő káresetek vonatkoztatásában, 2019. évben
tűzesetnél 3 fő, a műszaki mentésnél 9 fő halálozott el. A tárgyévben lévő káreseményeinknél,
tüzeseteknél 1 fő, műszaki mentéseknél 6 fő halálozott el.

Kiemelt káresetek, jelentősebb beavatkozások:
2020. 03. 18. Kiskunlacháza, Szárcsa utcába kaptunk riasztást, ahol körülbelül húsz hektár területen
száraz gaz, avar égett, ami veszélyeztetett több lakó ingatlant, valamint egy nyárfaerdöt is. A tüzet a
rajok nyolc sugárral és kézi szerszámokkal eloltották, személysérülés nem történt, a lakóingatlanban
és az erdőben kár nem keletkezett. A tűz riasztási fokozata ténylegesen II- es kiemelt volt.

2020. 05. 19. Dunaharaszti, Szelényi Aladár utcába kaptunk riasztást. A káresemény helyszínén
körülbelül 120 m2 alapterületű családi ház tetőtere és alsó szintjének egy része (kb.25 m2) égett. A
tüzet három darab gyorsbeavatkozó sugárral és egy darab C sugárral a rajok eloltották. Személyi
sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A tűz a földszinten lévő
garázsban keletkezett, ami átterjedt a tetőszerkezetre (amely 80% égett), a családi ház többi része
kismértékben károsodott. A tűz riasztási fokozata Il-es kiemelt volt.
2020. 06. 05. A Szigetszentmiklós, Sóderos utcában egy 100 négyzetméteres, részben könnyű
szerkezetes családi ház, valamint a ház mellett lévő személy gépjármű teljes terjedelmében égett. A
tüzet a rajok négy darab gyorsbeavatkozó sugárral eloltották. A helyszínről a mentők két főt
füstmérgezéssel kórházba szállítottak. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A tűz a
konyhában, feltételezhetően elektromos zárlat következtében keletkezett. A tűz riasztási fokozata IIes kiemelt volt.

HL Az állomány képzése, képzettsége
Szigetszentmiklós HTP állománya, a szolgálati csoportok vezetői és tagjai az előírt képzettségekkel
rendelkeznek. A képesítésük, képzettségük szerint különböző szinten tartó, illetve szakmai
ismereteiket kiszélesítő központi képzéseken vettek részt. A gépjárművezetőinket is folyamatosan
képezzük az előírt vezetéstechnikai tréningeken. Az előző évben három fő beosztott tűzoltó (több
mint 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek) önként vállalta a negyven órás tűzoltás-vezetői
tanfolyamot, hogy elősegítse parancsnokságunk szolgálat-szervezését. Parancsnokságunkon
készenlétben tartott szerekre és felszerelésekre az állomány az előírt képesítésekkel rendelkezik. Az
elméleti képzés anyagának ismertetésénél nagy hangsúlyt fektettünk a központi képzési
dokumentumok használatán túl, egyes ismeretanyagok oktatásba való beillesztésére, illetve azok
interaktív módon történő feldolgozására. Az oktatások színvonalának emelésére a digitális oktatási
anyagok feldolgozásához számítástechnikai eszközökkel (laptop, kivetítő, smart TV) rendelkezünk.
2020. március 11-én Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Ennek
hatására a külső helyszínre tervezett gyakorlatokat átütemeztük. A gyakorlatok során kiemelt
figyelmet fordítunk a járványügyi szabályok betartására, a külső helyszíneken megtartott
foglalkozások esetén a készenléti állomány védelmét biztosítottuk (szájmaszk, kéz és
felületfertőtlenítő szerek).
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IV. Tűzvédelem, megelőzés
A szakirányítási tevékenység kapcsán Szigetszentmiklós HTP állománya folyamatosan részt vett
hatósági részcselekmények végrehajtásában a szabadtéri tüzesetek, kéménytüzek, CO mérgezések
felszámolásakor.
A készenléti szolgálat szermozgásaik alkalmával vett részt a preventív munkában, mely során
ellenőrzéseket hajtottak végre (tűzoltó vízforrások, szabadtéri, illetve téli kockázati helyszínek,
vízelvezetők), ezzel is elősegítve a hatósági eljárások lefolytatását. A helyismereti foglalkozások
alkalmával a tűzoltóság hatósági részcselekményekben vett részt (pl. tűzcsap ellenőrzés, tűzvédelmi
szabályzat ellenőrzés), együttműködve Érd KvK Hatósági osztályával. Az feltárt hiányosságokat a
hatósági osztály felé jelentés formájában minden esetben továbbítottuk.

A katasztrófavédelmi megbízottak az év folyamán több alkalommal Érd KvK Hatósági és
Iparbiztonsági szakterülete által telephelyeken és üzemekben tartott tűzvédelmi átfogó
célellenőrzési és üzemazonosítási tevékenységében vettek részt.
Érd KvK szervezésében magtartott különböző konferenciákon, előadásokon továbbra is
hangsúlyoztuk a tűzmegelőzés fontosságát.
2020. évben szórólapokkal, illetve elektronikus úton segítettük elő, hogy működési területünkön a
lakástüzek, a szabadtéri tüzesetek, a kéménytüzek és CO mérgezések száma csökkenjen, továbbá a
fiatalok tűzvédelmi ismeretei bővüljenek. A 2020. évben a COVID-19 járvány miatt a személyes
részvétellel járó rendezvényeket átütemeztük és fokozott figyelmet fordítottunk az online
felületeken történő ismeretanyagok megjelenésre.

V. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések
Szigetszentmiklós HTP 6 önkéntes tűzoltó egyesület (a továbbiakban ÖTÉ), illetve egy
Önkormányzati Tüzoltóparancsnokság szakmai felügyeletét látja el (a továbbiakban ÖTP). Szakmai
felügyeleteink során figyelemmel kísérjük az egyesületek szakmai fejlődését, beavatkozásaik
szakszerűségét.
Gyakorlatainkon biztosítjuk fejlődésükhöz szükséges tapasztalatszerzésüket, illetve különböző
oktatási anyagok biztosításával elméleti tudásuk fejlődését. Ellenőrzéseink során vizsgáljuk a
beavatkozáshoz, kárfelszámoláshoz szükséges szakfelszerelések, eszközök, védőfelszerelések
meglétét, állapotát, a tagok egészségügyi vizsgálatainak eredményességét, képesítéseinek
érvényességét.

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
A tárgyév első félévében a COVID-19 járvány miatt a tervezett ellenőrzéseket átütemeztük és
végrehajtottuk, a tapasztalt hiányosságok megszüntetésére minden esetben intézkedtünk.
Szigetszentmiklós HTP-vel együttműködési megállapodással rendelkező egyesületek napi létszám
jelentését, káreseti beavatkozó tevékenységét, a rádióforgalmazás szabályainak betartásának
megvalósulását folyamatosan figyelemmel kísértük.
Az egyesületekkel kötött együttműködési megállapodásokat felülvizsgáltuk, és egy esetben
újrakötöttük azt.
2020. szeptember 26-án a Délegyházi-Dunavarsányi ÖTÉ sikeres rendszerben-tartó gyakorlatot
hajtott végre, így újabb egy évre jogosulttá váltak az önállóan beavatkozó tevékenység végzésére.
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Működési területünkön az elmúlt évig egy önkéntes tűzoltó egyesület végezhetett önállóan
kárfelszámolási tevékenységet. 2020-ban a Kis-Sziget ÖTÉ sikeres rendszerben-tartó gyakorlatot
hajtott végre, így jogosulttá vált az önállóan beavatkozó tevékenység végzésére. Ezáltal erősödött
Délegyháza és Dunavarsány mellett Szigetcsép, Szigetújfalu és Szigetszentmárton területének
tűzvédelme, tekintettel ara, hogy a helyben lévő egyesületek a hivatásos tűzoltók kiérkezéséig akár
önállóan is be tudnak avatkozni.
2020. október 2-án az egyesületek részére tűzoltó alaptanfolyamot szerveztünk (11 fő), melynek
zárásaként a résztvevők sikeres vizsgát tettek.
Délegyházi-Dunavarsányi ÖTÉ, illetve Kis-Sziget ÖTÉ önállóan beavatkozó/I-es kategóriájú,
Dömsöd ÖTÉ Il-es kategóriájú, valamint Szigetújfalu ÖTÉ, Szigetszentmárton ÖTÉ és Majosháza
ÖTÉ III-as kategóriájú együttműködési megállapodást vállalt.
Az egyesületek vezetőivel a kapcsolattartás folyamatos, közgyűléseiken a járványhelyzet
alakulásának figyelembe vételével rendszeresen részt vettünk. Segítségükre maradéktalanul
számítani lehetett a káresetek felszámolásánál, ezáltal a lakosság nagyobb biztonságban volt. Az
egyesületek igen nagy aktivitását mutatja, hogy az Országos Tüzoltószövetség 2019. évi statisztikai
értékelése alapján a legtöbbet beavatkozó egyesületek névsorában első öt helyen a működési
területünkön lévő Délegyházi-Dunavarsányi ÖTÉ, Kis-Sziget ÖTÉ, illetve Dömsöd ÖTÉ is
szerepel. Az egyesületek nem csak a saját településeiken hanem (szükség szerint) más (Érd HTP,
Dabas HTP, Vác HTP) településeken is vállalták a segítségnyújtást (3.sz. melléklet).
Az egyesületek a kategóriájukban vállalt kötelezettségüknek megfelelően segítették a hivatásos
egységek munkáját, biztosítva településük lakóinak védelmét, nyugalmát. Az egyesületek által
bevethető oltóanyag, technikai eszközök, tűzoltói kapacitás, valamint a területeket érintő
helyismeretük gyorsabbá és hatékonyabbá tették a beavatkozásokat. Különösen kiemelendő a
viharok okozta tömeges káreseteknél végzett munkájuk, mely során a nagyszámú káresemény
felszámolásának ideje jelentősen lerövidült.
Az egyesületek működését támogatják a részükre központilag kiírt különböző eszközfejlesztési
pályázatok, melyen Szigetszentmiklós HTP koordinálása mellett eredményesen indultak és nyertek
védőfelszereléseket, szakfelszereléseket. Majosháza ÖTÉ 253.312 Ft-ot, Kis-Sziget ÖTÉ 1.034.294
Ft-ot, Délegyházi-Dunavarsányi ÖTÉ 1.208.330 Ft-ot, Dömsödi ÖTÉ 678.058 Ft-ot kapott
eszközbeszerzésre. Felmértük képzési igényeiket, segítettük a különböző szakmai tanfolyamok
megszervezését, kihelyezett vizsgáztatását.

A területünkön lévő egyesületek a tűzvédelem, a tűzoltás és a műszaki mentés rendszerében
betöltött szerepe jelentősége a következőkben összegezhető: helyismeretük révén, rövid időn belül
megkezdik az életmentést, a tűzoltást, illetve műszaki mentést.
Pontos és szakszerű információkkal látják el a tűzjelzés és vonulás időszakában a hivatásos
tűzoltóság egységeit, illetve kiérkezésük után a kárhelyen közreműködnek a tűzoltásban, műszaki
mentésben, vagy egyéb módon segítik a hivatásos tűzoltó egységek tevékenységét. Alkalmasak
katasztrófavédelmi, környezet- és természetvédelmi, ár- és belvíz elleni védekezési feladatok
ellátására.
Mind a közreműködő, mind a beavatkozó egyesületek aktivitása nőtt, és a káresemények
felszámolásában való részvételük jelentős segítséget és megtakarítást jelent a katasztrófavédelem
részére.
Az önkéntes egységek vonulásainál megállapítható, hogy jóval a vállalt riasztási normaidőn belül
kezdték meg a vonulást. Gyorsabb kiérkezésükből adódóan, az emberélet mentése esetén és a károk
minimalizálásánál is előny mutatkozik.
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Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve:
A Ráckevei tűzoltó parancsnokság együttműködési megállapodás alapján, elsődleges műveleti
körzetében kilenc településen végez tűzoltási és műszaki mentési feladatokat, a hatályos
jogszabályok betartásával. Az itt élő lakosok száma megközelítőleg 33 ezer fő, amely a nyári
időszakban a negyvenöt-ötvenezer főt is meghaladja. A parancsnoksággal a kapcsolattartás
folyamatos volt, a parancsnokot a havi tűzoltó parancsnoki értekezletekre meghívtuk, jogszabály
szerinti beszámoltatása félévente megtörtént. Az éves rendes közgyűlésükön rendszeresen részt
vettünk. A parancsnokság működése folyamatos, létszáma stabilizálódott. Jelenleg a parancsnokság
létszáma 16 fő főfoglalkozású és 3 fő önkéntes tűzoltó. A készenléti állomány, valamint önkéntes és
megbízási szerződéses tűzoltóik rendelkeznek a jogszabályban előírt szakmai végzettségekkel és az
éves alkalmassági vizsgálatokkal, illetve élet- és balesetbiztosítással. Jelenleg az előírásoknak
megfelelően a parancsnokság rendelkezik a számukra előírt felszerelésekkel.
A 2020. évben az éves felügyeleti ellenőrzéseket végrehajtottuk, melyeknek célja a szolgálatellátás,
a képzés, a káreseti beavatkozás, a gyakorlatok végrehajtása, illetve a szakmai működés és fejlődés
elősegítése. Az ellenőrzések folyamán súlyos hiányosságokat nem tapasztaltunk.
2020. évben a parancsnokság összesen hat helyismereti foglalkozáson, és három begyakorló
gyakorlaton, illetve 3 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot hajtott végre.
Ráckeve ÖTP parancsnoki ellenőrző gyakorlatain a Délegyházi-Dunavarsányi ÖTÉ a Kis- Sziget
ÖTÉ és a Dömsöd ÖTÉ is részt vett egy-egy alkalommal.
A tűzoltóságot 2020. évben összesen 318 káresethez riasztották. A káresetek a védett településeken
különböző arányban jelentek meg (4. sz. melléklet).

2020. október 2-án a parancsnokság részére (3 fő) tűzoltás-vezetői tanfolyamot szerveztünk,
melynek zárásaként a résztvevők sikeres vizsgát tettek.

Szigetszentmiklós HTP működési területén működő Ráckeve ÖTP-ről elmondható, hogy a lakosság
mentő tűzvédelmi biztonsága érdekében elsődleges beavatkozóként alkalmas arra, hogy rövid időn
belül megkezdje a műszaki mentést vagy a tűzoltást. A káresetek felszámolását az ÖTP önállóan
végzi, a nagyobb, több erőt és eszközt igénylő káresetekhez nyújt a hivatásos tűzoltóság segítséget.

VI. Polgári védelmi feladatok
A települések veszélyeztetettsége:
Szigetszentmiklós HTP illetékességi területén két járás és húsz település található, melyből a
Ráckevei járásban 1 település I-es, 6 település Il-es és 4 település III-as, továbbá a
Szigetszentmiklósi járásban 1 település I-es, 5 település Il-es és 3 település III-as
katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra. A települések katasztrófavédelmi osztályba
sorolásának felülvizsgálatát a 2020-as évben is végrehajtottuk, átsorolás nem volt indokolt.

Önkéntes mentőszervezetek tevékenysége:
A Kis-Duna és a Lakihegy járási mentőcsoportok minősítéssel rendelkeznek, melyet 2019. május
17-18-án Pilisszentivánon megrendezett nemzeti minősítő gyakorlaton kaptak meg.
A Kis-Duna Ráckevei Járási Mentőcsoport létszáma 33 fő, melynek tagjai a Dömsöd Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, a Dömsöd Polgárőr Egyesület, a Havária Kft., illetve a Kis-sziget Önkéntes
Tűzoltó Egyesület.
A Lakihegy Szigetszentmiklósi Járási Mentőcsoport létszáma 35 fő, melynek tagjai a DélegyháziDunavarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Majosháza Önkéntes Tűzoltó Egyesület, illetve a
Szigetszentmiklós Városi Vöröskereszt Alapszervezete.
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A Kis-Duna és a Lakihegy Járási Mentőcsoportok tagszervezetei - Délegyházi-Dunavarsányi ÖTÉ,
Dömsöd ÖTÉ és Kis-sziget ÖTÉ - a 2020. évben három alkalommal, összesen 52 helyszínen vettek
részt viharkárok és villámárvizek eseményeinek felszámolásában.
Települési önkéntes mentőcsoportot négy településen - Dunavarsány, Kiskunlacháza, Szigethalom,
Szigetszentmiklós -alakítottak. A nagyobb káresemények, viharok által okozott károk felszámolását
a hivatásos egységek és a járási mentőcsoportok végezték, települési mentőcsoport nem került
alkalmazásra.
Közbiztonsági referensek:

I. és II. katasztrófavédelmi osztályba összesen 13 település lett besorolva, ahol a közbiztonsági
referensek kijelölése megtörtént. Az Érd KvK rendszeresen szervez továbbképzéseket a
mentőcsoportok és a közbiztonsági referensek elméleti felkészültségének szinten tartására.

2020. május 14-én megtartottuk az ár- és belvíz elleni védekezésre, valamint a höségriadóra és
viharkárok felszámolására, továbbá 2020. november 25-én a rendkívüli téli időjárásra és az
erdőtüzek veszélyeire történő online továbbképzést. A preventív tevékenységbe (hulladékégetés, a
fustérzékelők és a CO érzékelők használata, kéménytüzek megelőzése) a közbiztonsági referenseket
is bevonjuk.
Lakosságtájékoztatás, kapcsolattartás, közösségi szolgálat, ifjúság felkészítés:
A 2020. évben is kiemelt feladatként kezeltük a működési területünkön élő lakosság tájékoztatását,
melyet a Pest MKI szóvivőjének irányítása alapján hajtottunk végre. A helyi médiában - TV
műsorokban, rádiókban - rendszeresen jelentek meg az Érd KvK működési területére jellemző
megelőző felhívások. A lakosságot érintő veszélyekről a szükséges szakmai anyagokat,
tájékoztatókat számukra biztosítottuk, ily módon a lakosság tájékozódhatott a szabadtéri égetés
szabályairól, a fűtési szezon veszélyeiről, a kéményseprő-ipari tevékenységről és a tűzvédelmi
magatartási szabályok betartásáról.
Szigetszentmiklós HTP állománya rendszeresen részt vett a közösségi szolgálatra jelentkező diákok
fogadásában, felkészítésében. 2020. év nyarán a rendészeti és közszolgálati ismereteket oktató halásztelki
Bocskai István Református Oktatási Központból 23 fő rendészeti szakos hallgató vett részt szakmai
gyakorlaton, mely során sikeresen elvégezték a 35 órás ifjúsági tűzoltó tanfolyamot.

Helyi Védelmi Bizottságokkal (a továbbiakban: HVB) kapcsolatos feladatok:

A Szigetszentmiklós HTP illetékességi területén 2 HVB működik.
A HVB elnököket - katasztrófavédelmi feladataik ellátásában - a Pest MKI igazgatója által kijelölt
2 fő hivatásos tiszt, mint katasztrófavédelmi elnökhelyettes segíti. Szigetszentmiklós HVB elnök
helyettese a HTP mb. parancsnoka, Ráckeve járásé pedig a parancsnok-helyettes.
A Járási Helyi Védelmi Bizottságok - Ráckeve és Szigetszentmiklós - II. félév (őszi) digitális
formában megtartott ülésein javaslatunkra napirendi pontként szerepelt a téli időszaki felkészülés. A
katasztrófavédelmi elnök-helyettesek előterjesztéseikben - elektronikusan - tájékoztatást adtak a
rendkívüli téli időjárás felkészülési feladatairól.
A HVB-ken keresztül tájékoztattuk a településeket (kiemelten a zsáktelepülések polgármestereit) a
rendkívüli téli időjárásra való felkészülésről, részükre a helyi sajátosságok, lehetőségek
figyelembevételével javaslatokat tettünk a téli időjárás során végrehajtandó feladataikra. Továbbá
tájékoztatást kaptak a fűtési szezon kezdetével és a kéményseprő ipari szolgáltatással kapcsolatos
teendőkről, illetve felhívtuk a figyelmüket, hogy a lakossági tájékoztató anyagokat - pl. hasznos
tanácsok téli időjárás esetén - a helyileg szokásos módon jutassák el a lakosság részére.
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A rendkívüli téli időjárásra történő felkészülés érdekében a helyi védelmi bizottsági üléseket
követően 2020. november 25-én a kirendeltség online formában továbbképzést tartott a
közbiztonsági referensek, katasztrófavédelmi ügyintézők és önkéntes mentőszervezetek
parancsnokai részére.

VII. Iparbiztonsági feladatok
Működési területünkön lévő létesítmények kategorizálása:
A területünkön több üzem működik, valamint az épített környezet vonatkozásában jelentős
mennyiségben találhatóak kereskedelmi logisztikai központok.
A bevásárló központokban jelentős számú átutazó vásárló jelent meg. A logisztikai központokban,
raktárparkokban nagy mennyiségű folyamatosan változó készletek jelentették a kockázatot.
Szigetszentmiklós HTP működési területén 1 db felső küszöbértékü, 3 db alsó küszöbértékü, és 8 db
küszöbérték alatti létesítmény található.
Érd KvK iparbiztonsági felügyelővel folyamatos munkakapcsolatban vagyunk, a
Katasztrófavédelmi tv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó veszélyes üzemek gyakorlatain
rendszeresen részt veszünk, és a kiemelt helyszínekre a parancsnokságunk beavatkozó
állományának helyismereti gyakorlatot szerveztünk.
Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben a 2020. évben vonulásra okot adó üzemzavar vagy
egyéb esemény nem következett be. Az üzemekben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
részleges és teljes gyakorlatokat minden esetben megtartottuk.

VIII. Gyakorlatok
Szigetszentmiklós HTP állománya a tárgyévben kilenc alkalommal, majd a gyakorlatok
újraindítását követően tizenkét alkalommal tartott helyismereti foglalkozást. 6 begyakorló
gyakorlaton, 3 ellenőrző gyakorlaton és 3 tűzoltási gyakorlaton vett részt.
A gyakorlataink helyszíneinek tervezéshez kikértük az Érd KvK hatósági osztály vezetőjének, és az
iparbiztonsági felügyelőjének szakmai iránymutatását, és figyelembe vettük a helyi sajátosságokat.
Ezeken felül roncsvágási, favágási, szivattyúkezelői, vezetés és rutinpálya gyakorlaton is részt
vettünk. Parancsnokságunkon elsősegély-nyújtási és KRESZ oktatásokat is szerveztünk. Az
elsősegély-nyújtási tanfolyamokon felelevenítésre kerültek a különböző mentési és újraélesztési
szabályok, technikák, illetve a laktanyánkban lévő defibrillátor készülék kezelése.
Az év során szolgálati csoportonként 2 alkalommal volt szituációs begyakorló gyakorlat, ebből az
egyik Ráckeve ÖTP-vel közösen.

Az egyesületek különböző szintű gyakorlatokba, képzésekbe történő aktív bevonásával
folyamatosan törekedtünk a működési területünkön a mentő tűzvédelmi képességeik fejlesztésére,
melynek érdekében a gyakorlatok idejéről és helyéről az illetékes vezetőiket minden esetben
tájékoztattuk.
Készenléti állományunk vonatkozásában is nagyobb hangsúlyt fektettünk az életszerű gyakorlatok
tartására, melynek elérése érdekében különböző szemléltető eszközöket használtunk. A 2020. év
elején mindhárom szolgálati csoport HÉV emelési gyakorlaton vett részt. A korábbi években több
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média-nyilvános gyakorlatot is tartottunk pl.: Taksonyban a Rukkel tavon, ahol a szabadtéri
vizekben történő fürdőzés veszélyeire hívtuk fel a lakosság figyelmét.
A gyakorlatok végrehajtását vezetési gyakorlatokkal, és hatósági részcselekmények végrehajtásával
(tűzcsap, tűzi víztározó medencék, vagy adott esetben a szabad területek tűzvédelmi szempontból
történő folyamatos ellenőrzésével) kötöttük össze.
A polgári védelmi szakterület szervezésében több esetben vettünk részt a veszélyes anyagokkal
foglalkozó létesítmények által érintett települések éves külső védelmi terv gyakorlatán
(Szigetcsépen, Dunavarsányban), illetve az iparbiztonsági szakterület által ellenőrzött a veszélyes
anyagokkal foglalkozó létesítményekre kötelezően előírt belső védelmi tervgyakorlatain.

IX. Ügyeleti tevékenység

Szigetszentmiklós HTP-n 24 órás ügyeleti szolgálat működik, amely ellátja a közvetlen jelzések
vételét, és az azzal kapcsolatos további intézkedéseket végzi. A híradó-ügyeletes folyamatos
kapcsolatot tart a káresetek, műszaki mentések, tömeges események alkalmával a Pest MKI
ügyeletével. A riasztási lap megérkezését követően a híradó-ügyeletes állandó rádió kapcsolatban
áll mind a riasztási közleményt adó, mint a beavatkozást végző állomány tagjaival. A híradó
szolgálatot ellátók a részükre előírt továbbképzéseken részt vettek.
Értesítési feladatok végrehajtása

A Szigetszentmiklós HTP személyi állománya értesítéséhez és készenlétbe helyezéséhez szükséges
Értesítési Terveket és Összesített Készenlétbe-helyezési Terveket, valamint Értesítési Névjegyzéket- és
Adatlapokat pontosítottuk.
A települési szintet meghaladó beavatkozást igénylő katasztrófavédelmi feladatok ellátása
érdekében a katasztrófavédelmi megbízottak a nyilvántartási dokumentumokat folyamatosan
egyeztetik és pontosítják, így az ügyeletes a kárfelszámolásokat hatékonyan tudja segíteni.

X. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése
A területünkön lévő társszervekkel történő együttműködés a vonatkozó jogszabályok és a Pest MKI
által kötött együttműködési megállapodás (pl. a Tököli Büntetés-végrehajtó Intézet, Országos
Mentőszolgálat) alapján valósult meg. A káresetek helyszínén végzett közös munka
problémamentes és konstruktív volt. A társszervek vezetőivel naprakész kapcsolatot alakítottunk ki?
A gyakorlatok végrehajtásába a társszerveket bevontuk.
A képzéseink során a szakma-specifikus ismeretek oktatása is rendszeresen megtörténik.
Az év során Külső Védelmi Terv és Belső Védelmi Terv gyakorlatokban is folyamatos a közös
munka.
A települési rendezvények során is szoros együttműködés valósul meg. Az önkormányzatok HVB
ülések alkalmával, tanácskozási joguk gyakorlásával, javaslataikkal segítik a hivatásos szervek
munkáját.

XI. HTP működésének tárgyi feltételei
Szigetszentmiklós HTP rendelkezik mindazon szakfelszereléssel, illetve egyéni védőeszközzel,
melyek szükségesek egy káresemény felszámolásához.
A motoros és elektromos kisgépek, hidraulikus feszítő-vágó berendezések, áramfejlesztők,
gyorsdarabolók, roncsvágók, valamint emelő párnák és a tűzoltó készülékek éves
biztonságtechnikai felülvizsgálatai határidőre megtörténtek, a gépjárműfecskendők karbantartásáról
gondoskodtunk.
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Készenlétben tartott gépjármüvek:
Sziget/I-es Rába R16 Heros Aquadux-X 4000 gépjármüfecskendö
Sziget/II-es Rába Rió Heros Aquadux-X 4000 gépjármüfecskendö
Sziget/Víz vízszállító: Renault Kerax
Sziget/Pálya műszaki mentő: Mercedes Sprinter
- Tartalék gépjármüfecskendö: Iveco Magirus TLF-2000, Mercedes MB TLF-2000
Toyota Hilux terepjármü, illetve két Ford Fiesta személygépjármű.
Készenlétben tartunk egy darab Yukon mentöcsónakot, valamint az árvízi védekezésekhez egy
alumínium testű rohamcsónakot.

XII. Sporttevékenység
A képzési tematikában továbbra is jelentős szerepet kapott a beavatkozói állomány fizikai
állóképességének szinten tartása és fejlesztése, aminek fokozott jelentősége van a hosszantartó
igénybevételek, és a mindennapi munkavégzés során is.
Az egészségmegőrzést szem előtt tartva a laktanyában is biztosított különféle sportolási lehetőség.
Ezen felül az állomány egy része évről-évre eredményesen vett részt különböző sport- és szakmai
versenyeken, ezzel is elősegítve a szigetszentmiklósi tűzoltók jó megítélését.
Ezek a sport versenyek 2020. évben a COVID-19 járvány miatt nem kerültek megrendezésre az
állomány védelme és egészségének megőrzése érdekében.

XIII. Összegzés és a 2021. év célkitűzései
Szigetszentmiklós HTP a működési területén jelentkező mentő-tűzvédelmi feladatait hatékonyan
végrehajtotta, a szakmai elvárásoknak eleget tett.
Működési területünkön bekövetkezett káresetekről vezetett statisztikai táblázatok, illetve a
káresetek folyamatos elemzése, a tudatos képzések, a megtartott gyakorlatok, valamint a sport
egészségmegőrző, csapatépítő hatásának eredménye látszódik a Szigetszentmiklós HTP éves
teljesítményében. Az előrelátás (prognosztizálható veszélyek azonosítása) a komplex gondolkodást
előtérbe helyező munka a pozitív közmegítélést eredményezte.

A helyi médiában folyamatosan megjelentünk az aktualitásokkal. Segítségükkel, valamint az
önkormányzatokkal való prevenciós tevékenységünknek is köszönhetően a beavatkozást igénylő
tüzeseteknél 5,11%-os csökkenés tapasztalható.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a vegetációs tüzek, valamint az otthon jellegű tűzeseteink számának
a visszaszorítására, az előzőben 32% csökkenés tapasztalható, az utóbbiban enyhe csökkenés
mutatható ki.

A helyi önkormányzatok és média segítségével egész évben tájékoztattuk a lakosságot az időjárás
veszélyeiről, ezzel felhívva a figyelmüket a biztonságos közlekedésre. Ennek köszönhetően az
előző évhez képest a beavatkozást igénylő közúti balesetek számában 9% csökkenés tapasztalható.
A 2020. évre a hatósági osztállyal közös célkitűzésünk volt a téves tűzjelzések esetszámának a
visszaszorítása. Az előző évhez képest 4,25% csökkenés mutatható ki.
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Segítettük az önkéntes tűzoltó egyesületek elméleti és gyakorlati képzettségének fejlesztését, és a
technikai színvonal növelését.

A veszélyes üzemekben tartott gyakorlatokkal és ellenőrzésekkel a védelmi tevékenység ellátásában
résztvevők együttműködése, az alkalmazható taktika és technika megismerése és használata
megerősödött.

A 2020. évre tervezett, ütemezett feladatok végrehajtását, nagymértékben befolyásolta a pandémia.
Mindezek mellett parancsnokságunk működési területén élő lakosság élet- és vagyonbiztonságát
teljes mértékben szem előtt tartva hajtotta végre a mentő- és tűzvédelmi feladatokat.

2021. évi célkitűzések:
•
prevenciós tevékenység folytatása az önkormányzatok bevonásával,
•
az előző évben végrehajtott megelőző munka pozitív eredményének fokozása érdekében
tovább folytatjuk a hatósági részcselekmények hatékony végzését, Sziget HTP működési
területén a tűzvédelem megerősítése és az események bekövetkezésének megelőzése céljából,
•
céljaink közé tartozik a hatósági szakterület közreműködésével a működési területen lévő
közintézményekben, valamint rendezvényeinken történő prevenciós munka, a tudatos tűzvédelmi
gondolkodás erősítése,
•
a tüzesetek visszaszorítása és a beavatkozások hatékonyságának további növelése,
•
az állomány képzési színvonalának emelésével kívánjuk elérni a hatékonyabb
szakszerűbb beavatkozásokat,
•
az állampolgárok szélesebb körű tájékoztatása, hogy megelőzzük a tűzeseti haláleseteket,
a CO mérgezéseket, a kéménytüzeket, valamint a szabad területek tűzeseteit,
•
az állomány gyakorlati képzésében több külső helyszín megjelenítése, illetve minél
életszerűbb gyakorlatok végrehajtása,
•
az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai felkészítésének folytatása (az általunk
biztosított szakmai anyagok egyeztetésével, valamint gyakorlatainkba való bevonással),
•
folytatni a laktanyán kívüli közösség összetartó, csapatépítő programok szervezését,
•
az épület felújítási állagmegóvási program folytatása, a készenléti állomány
munkakörülményeinek javítása céljából,
•
tovább ápolni a területünkön működő társszervekkel és intézményekkel kialakított jó
kapcsolatunkat,
•
szervezetünk, hivatásunk jó hírének fenntartása, növelése, és a lakossággal való teljes
körű megismertetése,
•
az állomány egészségügyi és fizikai állapotának megőrzése.
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