Tököl Város Önkormányzata

Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete
2022. január 27-én (csütörtökön) 9,00 órai

a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság
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az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2022. január 27-én (csütörtökön) 8.00 órai

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2022. január 27-én (csütörtökön) 8.00 órai

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

Napirendet tárgyaló
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4.) A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálata

PTKÜB, OMSB

5.) 2022. évi igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban

PTKÜB

6.) A polgármester jogszabály szerinti juttatásának megállapítása
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7.) A településkép védelméről szóló rendelet módosítása
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8.) 3. számú háziorvosi körzet működtetésének átadása

PTKÜB, SZEB

9.) Óvodák és a Bölcsőde nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje

OMSB

10.)

PTKÜB, OMSB

11.)
12.)

Óvodák együttműködése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel

Gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzat
módosítása

Üzlethelyiség bérbeadás - Tököl, Fő utca 92.

PTKÜB

PTKÜB

13.)

Pályázat benyújtása „Az önkormányzati fejlesztések 2022” keretén belül a Csépi
úti járda (Fő utca - Állomás utca között) páros oldalon történő felújítására

PTKÜB
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A 167/2021. (XI1.9.) számú képviselő-testületi határozat módosítása a Tököl,
1454 hrsz. alatti „kivett közterület" utcanevének meghatározására

PTKÜB

15.)

Tököl, 2244/1 hrsz. alatti kivett közterület utcanevének meghatározása

PTKÜB

16.)
17.)

A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség számára 2021. évben megítélt
támogatási összeg felhasználási, és elszámolási határidejének módosítása
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Egyebek
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nevelése költségeinek kiegészítése
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Vaslaki Judit s.k.

bizottság elnök
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Malaczkó István s.k.
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2

JELENLÉTI ÍV
A Képviselő-testület 2022. január 27-ei rendes üléséről
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--------
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Scháffer Enikő
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Jegyzőkönyv
Készült: Tököl Város Képviselő-testülete 2022. január 27-én megtartott rendes üléséről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tököl, Fő út 117.
Jelen vannak:

1

Hoffman Pál

Polgármester

2

Ágics Antal

Képviselő

3

Csurcsia István

Képviselő

4

Farkas Zsuzsanna

Képviselő

5

Gergics Illés János

Képviselő

6

Malaczkó István

Képviselő

7

Vaslaki Judit

Képviselő

8

Vejmola István

Képviselő

Bejelentéssel távol:

1

Füle Zoltán

Képviselő

2

Karászi László

Képviselő

3

Vukov Máté

Képviselő

Tanácskozási joggal vesz részt:

Gaál Ágnes

Jegyző

Dr. Vass Lucia

Alpolgármester

Jegyzőkönyvvezető

Scháffer Enikő

Jegyzőkönyv-vezető

Jegyzőkönyv-hitelesítő

1

Malaczkó István

Képviselő

2

Vaslaki Judit

Képviselő

Hoffman Pál polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 fővel
határozatképes, a testületi ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Malaczkó István és Vaslaki
Judit képviselőket. Kéri, hogy az előterjesztések ismertetésénél a bizottsági üléseken elhangzottak is
szerepeljenek jelen jegyzőkönyvben. Az alábbi kiegészítésekkel javasolja a napirendi pontok
elfogadását:
1. ) Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a Tököli Birkózó SE-vel

2. ) Kötelezettség vállalás a 2022. évi szúnyoggyérítés költségeire

Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a 2022. január 27-ei rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:

1. ) Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a Tököli Birkózó SE-vel_______

2. ) Kötelezettség vállalás a 2022. évi szúnyoggyérítés költségeire___________________________________________
3. ) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról_____________________________________________________________________________________________________

4. ) A Képviselő-testület 2022.1. féléves munkatervének elfogadása_________________________________________
5. ) Bölcsőde Alapító okiratának módosítása______________________________________________________________________

6. ) A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálata_______________________
7. ) 2022. évi igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban_____________________________________

8. ) A polgármester jogszabály szerinti juttatásának megállapítása___________________________________________
9. ) A településkép védelméről szóló rendelet módosítása______________________________________________________

10. ) 3. számú háziorvosi körzet működtetésének átadása_______________________________________________________
11. ) Óvodák és a Bölcsőde nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje
3

12. ) Óvodák együttműködése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel______________________________________________
13. ) Gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzat módosítása__________
14. ) Üzlethelyiség bérbeadás - Tököl, Fő utca 92.
15. ) Pályázat benyújtása „Az önkormányzati fejlesztések 2022” keretén belül a Csépi úti járda (Fő
utca - Állomás utca között) páros oldalon történő felújítására____________________________________________

16. )A 167/2021. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat módosítása a Tököl, 1454 hrsz. alatti
„kivett közterület" utcanevének meghatározására__________________________________________________________
17. )Tököl, 2244/1 hrsz. alatti kivett közterület utcanevének meghatározása
18. ) A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség számára 2021. évben megítélt támogatási összeg
felhasználási, és elszámolási határidejének módosítása____________________________________________________
19. ) Egyebek______________________________________________________________________________________________________________

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

1. )

Napsugár

és

Szivárvány

Napközi

Otthonos

Óvoda

EGYÜTTMŰKÖDÉSE A TÖKÖLI BIRKÓZÓ SE-VEL
Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság által támogatott határozati
javaslat elfogadását kezdeményezi.
Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics Illés,
Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

2/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda vezetőinek a
kérésére hozzájárul ahhoz, hogy az óvodák képviseletében együttműködési megállapodást kössenek, a
Tököli Birkózó SE (képviseli Iváncsics Géza 2316 Tököl, Pesti út l/B/2a., adószám:18596629-l-13)
sportegyesülettel annak érdekében, hogy az egyesület a gyerekeknek, heti egy alkalommal „Ovi
birkózás” nevű sportfoglalkozást tartson. Utasítja az intézményvezetőket, hogy a szerződés aláírása
előtt, győződjenek meg arról, hogy az egyesület felelősségbiztosítása erre a tevékenységre is terjed-e.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, óvodavezető

2. ) Kötelezettség vállalás a 2022. évi szúnyoggyérítés költségeire
Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést. Nagyon jó az együttműködés, a Katasztrófavédelemmel is, és
szükség setén, mint a korábbi években, önkormányzati megrendelésre is sor kerülhet a közbenső
időszakokra. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott
határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.

Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics
Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

3/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete
1. abban az esetben, ha az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem veszi át a gyérítéssel
kapcsolatos feladatokat, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatása után elvégzendő 2022. évi
szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére bruttó 1 898 630 Ft-ot biztosít a 2022. évi költségvetés
terhére.
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2022. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátására megbízási
szerződést kössön Szigetszentmiklós és Áporka, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek,
Kiskunlacháza, Majosháza, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmárton,
Szigetújfalu, Taksony települések Önkormányzataival.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester
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)
3.

Beszámoló a két ülés között

történt eseményekről és a lejárt

HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést és a beszámolókat az alábbi kiegészítésekkel javasolja elfogadni.
Fontos, hogy a döntésekelé kerülő témákról mindenki minden információval rendelkezzen. Sűrű
munkás december, lendületes évkezdés, ez jellemezte az önkormányzat évvégi munkáját. Ezekről az
eseményekről, tevékenységekről a városi honlapon és a Facebook hivatalos oldalán folyamatosan
tájékoztatást adtak. December hónap az ünneplés mellett sok munkával folyt.

Bár a költségvetés nincs könnyű helyzetben a Piac pavilonon karácsonyi díszkivilágítást helyeztek ki,
néhány új oszlopra helyezhető fényfüzért is fel tudunk szerelni, s a Millenium Parkban egy meglepetés
dekoráció is készült. Lelki töltődésre, csakúgy, mint a korábbi években a piac téri adventi ünnepség, s a
katolikus templomban tartott adventi műsorok adnak lehetőséget. A piac téri ünnepségre advent 3.
vasárnapja előtti szombaton került sor. A templomban az 1. és 3. héten a Szárny-Nyitógató Művészeti
Iskola, a 4. héten a Tököl Sváb Hagyományőrőz Kórus lépett fel. A Piac téren a Polgármesteri Hivatal
munkatársai a Dányi Beton Kft segítségével hozták el és állították be a város karácsonyfáját. A
fényfüzérek elhelyezése után hangulatos, közös dekorálás volt, amit a Szivárvány Óvoda vezetése és
munkatársai szerveztek. A nyugdíjasok részére idén a járványhelyzet miatt sajnos megint elmaradt az
év végi karácsonyi műsor, de minden érintett postai úton, még az ünnepek előtt megkapta a város
ajándékát, az 5 eFt összeget. Sok közösség rendezett évzáró eseményt a járványügyi szabályok
betartásával. A betlehemezésről sok településen olvasni megőrzött hagyományként. Bemutatják, mint
az elmúlt idők megkapó látványosságát. A tököliek büszkék lehetnek arra, hogy a régi magyar és rác
betlehemezés itt nem attrakció, hanem fiatalok által életben tartott valóság. Ifj. Monostory Péter
vezetésével évek óta, néha változó összetételben indulnak a betlehemesek Tököl utcáira, ismerős
családokhoz, s ahová behívják őket a saját készítésű betlehemmel. Az idén december 24-én is sok helyre
vittek katolikus áhítatot, nosztalgikus múltat, erősítve a keresztény elkötelezettséget a fogadó
családoknál. Köszöni minden közösségnek és dolgozónak az ünnepi események érdekében vállalt
munkát.
Remek újításként Halász László Művelődési Központ igazgató szabadtérre hirdette az idei Szilveszteri
bulit, s mint a képek mutatják az ötlet bevált. Az egymást váltó zenekarok a Benetton Bánd és a Kolo
Zenekar maximálisan kiszolgálták a résztvevők igényeit. A legnagyobb sikert a körtánc aratta, de a
hagyományos táncokat kedvelők is jól érezhették magukat.

Lakihegy Rádiónak nyilatkozott a rendszerváltás időszakáról.
A magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság nyitó napján adták át a magyar
sport új, gyönyörű helyszínét a 22 ezer néző befogadására alkalmas MVM sportcsarnokot. A magyar
válogatott hollandok elleni mérkőzését nagy érdeklődés kísérte. A 22 ezer néző között sok tököli
kézilabda barát is szurkolt a helyszínen a csapatnak. Megtisztelő volt a Magyar Kézilabda Szövetség
meghívása az átadási ünnepségre, a mérkőzésen részt vett Hoffman Pál Tököl polgármestere is.
A tavalyi verseny sikeres megrendezése után Hoffman Pál polgármester és a Tököli Lovasklub szervezői
Gnyálin János, Pesuth Antal, Pesuth Pál és Szécsi Sándor megbeszélést tartott a Lovas Nap idei
megvalósításáról. Ebben az évben a verseny tervezett időpontja augusztus 20., de ez még egyeztetés
alatt van. A nagy múltra visszatekintő Tököli Lovas Nap mindig nagy élmény, nem csak a kilátogatóknak,
de a sokszor nagyon messziről érkező hajtóknak is. Gyönyörű lovak, szebbnél-szebb fogatok, a verseny
és a szurkolás izgalma, végül a közös baráti beszélgetések mindig élményként maradnak meg a lovas
sport barátaiban. A hagyományok ápolása fontos, ezért a verseny támogatását Hoffman Pál
polgármester 2022-ben is javasolja a Képviselő-testületnek. A megbeszélésen részt vett a Tököli
Lovasklub vezetése mellett Bakó János is, aki a tavalyi Lovas Napot a tököli vezetőkkel sikerre vitte, s
akire az idei verseny szervezésénél is számítanak a tököliek.

Interneten és szórólapon 2*3000 példányban adott tájékoztatást a lakosság részére az egyetemleges
felelősség - önkormányzati elutasításáról. A Fővárosi Vízművek a felhasználói tiltakozó levelek ellenére
továbbra is egyetemlegesen, valamennyi az átemelő szivattyút vagy egyéb műszaki berendezést kényszerűen - együtt használóra számlázza a házi, illetve presskan átemelő szivattyúk nem megfelelő
csatornahasználatából származó meghibásodások és azok kijavításával összefüggő költségeit.
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Egyetértünk abban, hogy a rendszer rendeltetésszerű üzemeltetése és használata az üzemeltető
Fővárosi Vízművek, a használó ingatlan tulajdonosok, bérlők és az Önkormányzat közös érdeke, a
fizetésre felszólítottak lakossági megkeresésével kapcsolatban. A problémával érintettek, akik
szeretnének jogi iránymutatást, képviseletet kapni a fenti témával kapcsolatban a Tököli Polgármesteri
Hivatal elérhetőségeire (2316 Tököl, Fő utca 117. vagy hivatal@tokol.hu ) juttathatják el kérdéseiket,
illetve a Fővárosi Vízművekkel kapcsolatos levelezésük másolatát, hogy irányadó jogi szakvélemény
alapján a lakossági érdekek közös képviselete megvalósulhasson. Eddig 7 fő jelezte a közös
érdekképviseleti igényt.

Ugyanilyen módon adott tájékoztatást a meghosszabbított ivóvíz és szennyvízhálózati csatlakozási
lehetőségről. Az új határidő 2022. január 31. A képviselő testület 2021. október 28-án megtartott ülésén
tárgyalta a Tököli szennyvíztisztító telep fejlesztési igénye című előterjesztést, melynek kapcsán
elfogadta a tököli szennyvíztisztító telepet üzemeltető Fővárosi Vízművek Zrt. álláspontját a létesítmény
fejlesztésének szükségességéről, s felhatalmazta a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges előkészítő
intézkedéseket a fejlesztés mielőbbi megvalósulása érdekében döntéselőkészítő jelleggel, valamint 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 szennyvíz rákötési
kapacitáskorlátozását kapacitás korlátozását nem fogadta el, s felkérte az üzemeltetőt, hogy a
szennyvíztisztító telep hatékonyabb üzemeltetése érdekében vizsgálja felül üzemeltetési rendjét, s
tegye meg a szükséges intézkedéseket a telep tisztítási hatékonyságának javítására. A Képviselő-testület
álláspontját elfogadva a Fővárosi Vízművek a bejelentett moratóriumot egyszeri módon 2022. január
31-ig kiterjeszti Tököl település vonatkozásában. így a rákötési korlátozás 2022. február 1. napjával lép
életbe.

A „Tisztítsuk meg az Országot" projekt II. ütem tárgyú pályázatunk sikeres megvalósításával 9
helyszínről összesen 50 m3 hulladékot gyűjtöttek össze és szállíttattak el. Az illegális hulladéklerakás
elleni küzdelem ezzel azonban nem ért véget. Feladat a jövőbeni szennyezés megakadályozása, valamint
az elkövetett környezetszennyezés gyors felszámolása. Ezúton szeretnék e küzdelembe bevonni a
tisztelt Lakosságot is. Kérnek mindenkit, hogy tartsák be a közterületi hulladék elhelyezésére vonatkozó
tiltást, s motiválják családtagjaikat, ismerőseiket is a szabályok betartására környezetünk védelme
érdekében. Egyúttal szeretné felhívni a figyelmet a Hulladékradar nevű mobil alkalmazásra, melynek
célja az illegális szemétlerakás terjedésének megakadályozása.
Szépkorúak köszöntésére is sor került. December 7-én Dr. Nagy Györgyné, Györgyi nénit 90.
születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte és nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök
Emléklapját és a város ajándékát. A köszöntés alkalmával kellemes beszélgetésre került sor.

Családja körében örömmel fogadta otthonában Szilágyi Simonná Julika néni Hoffman Pál polgármestert
és Dr. Vass Lucia alpolgármestert, akik Orbán Viktor miniszterelnök úr és a város nevében köszöntötték
100. születésnapja alkalmából. Az ünnepelt lánya és családja körében fogadta a vendégeket. Bensőséges,
nosztalgikus hangulatban családi fotóalbumok nézegetésével, régi emlékek felidézésével idézték meg az
eltelt 100 évet.
December 26.-án a nagy közönség előtt is megnyitotta kapuit a repülőtér tököli területén működő
Jégcsarnok. A megnyitó napon Szél-Molnár Gábor a Szigeti Jégakadémia Sportegyesület elnöke, Kovács
Zoltán a Magyar Jégsport Szövetség főtitkára és Hoffman Pál Tököl Város polgármestere köszöntötte a
jégsport környékbeli szerelmeseit. A nemzetközi méretű jégdóm a szabadidős korcsolyázás mellett a
jégtánc, a rövidpályás gyorskorcsolya és jégkorong sportokra egyaránt alkalmas. Óriási az érdeklődés,
az internetes hírt 4400 fő osztotta meg.

Nagy részvét mellett temették el Somogyi György Munkácsy-díjas festőművészt Szigetszentmiklóson. A
szertartáson megjelent barátok, és tisztelők között voltak tököli tisztelői is, Hoffman Pál polgármester,
Guthné Schneider Mária a művészeti iskola vezetője. Somogyi Györgynek elévülhetetlen érdemei
vannak a tököli művészeti oktatás elindításában, a fiatalok vizuális kultúrájának fejlesztésében. A
barátok, pályatársak nevében Novotny Tihamér Somogyi György életművének méltatásával búcsúzott.
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Hoffman Pál polgármester és Hoffmann József, a Tököli Német Önkormányzat képviselője koszorút
helyeztek el a kényszermunkára elhurcoltak emléktábláján. A Fő utca i épület pincéjéből 300 csepeli és
17 tököli sváb származású férfit és nőt hurcoltak el kényszermunkára Novi-Dombaszba a szovjetek,
1945. január 24-én. Az embertelen kommunista Gupvi táborokban testileg és lelkileg is
megnyomorították a foglyokat. Sokan csak 5 év után kerültek haza, örök bélyegként magukon viselve,
hogy a kommunista, szocialista rendszer ellenségei. Fogva tartásuk körülményeiről nem beszélhettek,
megélhetési lehetőségeiket beszűkítették. Emlékezni róluk, emlékeztetni az embertelen rendszerre
kötelességünk.

Az egyházak és a nemzetiségek, valamint a civil közösségek minden évben kiemelt figyelmet kapnak.
Mindkét terület lelkiséget, közösségiséget formál. Az együttműködés a tököliség erősítése
szempontjából nélkülözhetetlen. Látjuk Nyugat-Európában, hogyan rombolják le értékeiket, érezzük a
helyi Facebookos agressziót, hagyományaink, az összetartozás érzése ellen. Mindent megteszünk
egyházi, nemzetiségi hagyományaink, életformánk, kapcsolatunk megtartásáért. Nem fogadjuk el, hogy
felszámolják eddigi eredményeinket, olyan helyzetet teremtsenek, hogy csökkenjenek a közösségi
források, megszűnjenek az egyházi, nemzetiségi támogatások. A 2021. év során egyházak, nemzetiségek,
sportszervezetek, egyéb civil egyesületetek 68.267eFt támogatásban részesültek. A kifizetések
ütemezetten történtek, de év végéig minden szervezet megkapta az odaítélt támogatást. A kisebb helyi
közösségek részére kiírt nyilvános pályázatra jelentkező pályázaton 8 szervezet részesült összesen
1.500eFt támogatásban.
Az 1959-ben megalakult Magyarországi Nemzetiségek Központi Táncegyüttese, későbbi nevén Fáklya
Néptáncegyüttes 2020-ban történt megszűnése új helyzetet teremtett az együttes hátterét biztosító
Horvát Folklórcentrum Egyesület számára is. A szervezet vezetése az együttes megszűnését követően a
Tököli Délszláv Együttest találta alkalmasnak az egyesületi munka folytatására, melyhez többek között
székely változtatásra is szükség van. Tököl Város Képviselő-testülete - kérésre - engedélyezte, hogy az
egyesület új székhelye Tökölön, a Művelődési Központ és Könyvtár címére legyen bejegyezve. Halász
László szervezi az átalakulást, bútorok is rendelkezésre állnak, az átalakulás új lehetőségeket teremt a
város nemzetiségi és kulturális életében.
A hóeltakarítási ütemtervet a városi honlapon és a Facebook hivatalos oldalán is közzétették, mely
tartalmazza a hóeltakarítási ütemet tartalmazó térképet is. A hóeltakarító cég tisztességesen végzi a
feladatot, Tökölön nem jobb és nem is rosszabb hóesés idején a helyzet, mint bárhol máshol az
országban.
Tovább korszerűsödik a Sportcsarnok. A TELENIT Kft megkezdte a Városi Sportkör kézilabda
szakosztálya által készített sikeres TAO pályázat megvalósítását. A 27 évvel ezelőtt üzembe helyezett
eredményjelző mellé, pontosabban a másik végfalra modern LED-es eredményjelző kerül. A beruházás
8,45 m Ft, amiből a Magyar Kézilabda Szövetség 5,9 m Ft-ot hagyott jóvá. A saját forrás 30 %-át, 2,55 m
Ft-ot a 2021. évi költségvetésből biztosítjuk.

Köszönet jár az orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak az oltási hétvégek lebonyolításáért, és a
járványügyi helyzetben végzett munkájukért. Lakossági panasz a szabadtéren történő várakozás, de
erre is a járványügyi helyzet miatt van szükség.
Ismerteti a folyamatban lévő beruházásokat.
A Mező utcában lakossági kérésre megvalósult az útalap kiépítése.
A sittlerakó rekultiváció és a Napsugár óvoda felújítási pályázat elkészült és határidőben
benyújtásra került. A sittlerakó rekultivációs pályázatnál a terület lehatárolása miatt lehet, hogy
nem iparterületi fejlesztés, hanem egy napelempark létrehozása lehet a második lépés.
A Napsugár óvoda felújítása alacsony hajlásszögű tetővel és teljes belső átalakítással, helyiség
bővítésével valósulhat meg. A beadott pályázat nettó 580 mFt fejlesztési igényt tartalmaz.
Azok a képviselők, akik a decemberi ülésen támogatták a költségvetés 4.sz. módosítását, lehetővé tették,
hogy elinduljon a Kisfaludy utcai járdaépítés. Megkezdődtek a munkák, a járda, a játszótér kerítés
vonalát követve teljes szerkezet építéssel a Duna utca-Orvosi rendelő közötti szakaszon valósul meg. A
munkák elkészülte után biztonságosan megközelíthetővé válik az iskola, óvoda, orvosi rendelő, játszótér
és az újonnan épült bölcsőde is. A beruházás során megépítésre kerül betontérkő burkolat 10 mFt
értékben.

Mai előterjesztés alapján döntenek egy harmadik pályázatról is. A járdaépítési program frappáns
lezárásával megvalósulhat a Csépi úti járda egy részének a megépítése 50-60mFt program keretében I.
ütemben a Fő utcától az Iskola utcáig.
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A Tököli Polgárőr Egyesület év végi ülésén beszámolót tartottak a 2021. évi munkáról és a 2022. évi
feladatokról, valamint új vezető választásról, mert a jelenlegi vezető, Szabó Károly más településre
költözik. Az új elnök Juhász Tibor, aki már eddig is aktívan tevékenykedett a polgárőr Egyesületben.
Köszöni Szabó Károly eddigi munkáját a Polgárőr Egyesületben és a bizottsági munkában is.
A Nyugdíjas Klub 25 éve alakult meg, mai napon ünnepi találkozót tartanak a Művelődési Központban.

Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

4/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

) A Képviselő-testület 2022.1. féléves munkatervének elfogadása
4.
Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést.
Farkas Zsuzsanna: fenntartja bizottsági ülésen ismertetett alábbi módosító javaslatait a munkatervbe
beépíttetni..
1. Tököl levegőminősédi helyzete, különös tekintettel a Százhalombatta felől érkező ipari
légszennyezésre, valamint a pollenterhelésre.
2. A város köztisztasági helyzete, ideértve a szelektív hulladékgyűjtés bővítését (pl. üveg, használt
sütőzsiradék).
3. Természetvédelmi koncepció kialakítása.
4. Az időskorúak helyzetének javítása: napközbeni ellátás, illetve házi beteggondozás, szociális ellátás
kérdése.
5. Szigetmajor helyzete.

Hoffman Pál Az időskorúak ellátási témát a II. féléves munkatervben szerepeltetni kívánja több más
fontos témával együtt. Határozottan visszautasítja azokat a valótlanságokat, melyeket a Civil Kontroll
Egyesület vezetése és így képviselő asszony is terjeszt, Tökölön az idősellátás megoldott, az idősellátás
minden típusa szerződéssel megoldott. Környezetvédelemmel kapcsolatban csak a sittlerakó
rekultiváció 300 milliós környezetvédelmi programot jelent. Az intézmények nyílászáró cseréi, a
fűtéskorszerűsítések, homlokzat és tetőszigetelések, energiahatékonysági előre lépések mind
környezetvédelmi eredményt jelentenek. A program tárgyalására a II. félévben kerül sor. Farkas
Zsuzsanna módosító javaslatát teszi fel szavazásra.

Tököl Város Képviselő-testülete 1 igen 7 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

5/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, nem fogadja el Farkas Zsuzsanna 2022. I. félévi munkaterv
módosításra vonatkozó javaslatát.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Hoffman Pál: a bizottságok által támogatott határozati javaslatát teszi fel szavazásra.
Tököl Város Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

6/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2022.1. félévi munkatervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Időpont / napirend

Előterjesztő:

2022. január 27.
polgármester
A
nemzetiségi
felülvizsgálata

önkormányzatokkal

megkötött

megállapodások polgármester

Bölcsőde alapító okiratának módosítása

polgármester

Bölcsőde nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje

polgármester

Óvodák nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester
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polgármester

Bölcsőde Alapító okiratának módosítása

polgármester

A
nemzetiségi
felülvizsgálata

önkormányzatokkal

megkötött

megállapodások

polgármester

2022. évi igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban

polgármester

A polgármester jogszabály szerinti juttatásának megállapítása

polgármester

A településkép védelméről szóló rendelet módosítása

polgármester

3. számú háziorvosi körzet működtetésének átadása

polgármester

Óvodák nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje

polgármester

Óvodák együttműködése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel

polgármester

Gépjárművek igénybevételének
szabályzat módosítása

és

használatának

rendjéről

szóló

polgármester

Üzlethelyiség bérbeadás - Tököl, Fő utca 92.

polgármester

Pályázat benyújtása „Az önkormányzati fejlesztések 2022" keretén belül a
Csépi úti járda (Fő utca - Állomás utca között) páros oldalon történő
felújítására

polgármester

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

polgármester

Tököl, 2244/1 hrsz. alatti kivett közterület utcanevének meghatározása

polgármester

A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség számára 2021. évben megítélt
támogatási összeg felhasználási, és elszámolási határidejének módosítása

polgármester

Február
Az ü és várható időpontja: 2022. február 14. (hétfő)
A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető polgármester
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3
évre várható összegének meghatározása

2022. évi bérleti díjak felülvizsgálata

polgármester

2022. évi költségvetési rendelet

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Február
Az ü és várható időpontja: 2022. február 24.
2021. évi költségvetési rendelet módosítása

polgármester

Bölcsődei beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre

polgármester

Óvodai beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre

polgármester

Polgármester szabadságtervének jóváhagyása

polgármester

2022. évi Közbeszerzési terv

polgármester

Települési veszély elhárítási terv

polgármester

TVCS Kft. 2021. mérlegbeszámolója és záróbeszámolója

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Április
Az ü és várható időpontja: 2022. április 28.
2022. évi költségvetési rendelet módosítása

polgármester

Összefoglaló a 2021. évben végzett ellenőrzésekről

jegyző

Tájékoztatás az önkormányzati vagyonállapotról (Mötv. 110.§ (2), Áht.91.§ (2) c.)

polgármester

Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról

jegyző

2021. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás

polgármester

2021. évi költségvetési maradvány elszámolása

polgármester
9

Közösségi pályázatok kiírása

polgármester

Forgalomszabályozási javaslatok és lakossági vélemények

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Május

Az ü és várható időpontja: 2022. május 26.
Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről (jegyzői jegyző
gyámhatóság)
Rendőrségi megállapodás - Lakosságorientált Rendőrkapitánysági Koncepció polgármester

Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Június
Az ü és várható időpontja: 2022. június 23.
A Képviselő-testület 2022.11. félévi munkaterve

polgármester

Beszámoló a 2021. évi támogatások elszámolásáról

belső ellenőr

Közösségi pályázatok elbírálása

polgármester

Beszámoló az óvodák működéséről (2021/2022. nevelési év)

óvodavezetők

Félidőben - Ciklusbeszámoló

polgármester

Környezetvédelmi program

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

Felelős: polgármester

Bölcsőde Alapító okiratának módosítása

)
5.

Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság által támogatott határozati javaslat
elfogadását kezdeményezi.

Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

7/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat
1. ) Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - a
határozat 1. mellékletét képező - Alapító Okirat módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt - a határozat 2. mellékletét képező - Alapító Okiratát jóváhagyja.
2. ) Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító
okiratot aláírja és a változás bejelentést, valamint az esetleges hiánypótlásokat a Magyar Államkincstár
felé megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete:
Okirat száma: 722-1/2022.

Módosító okirat
A Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje a Tököl Város Önkormányzata által 2017. július
28. napján kiadott, 34-27/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2022.(1.27.) számú határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom:
) Az alapító okirat az alábbi, 1.2.2. ponttal egészül ki:
1.
„1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

Tököli mini bölcsőde

telephely címe
2316 Tököl, Kisfaludy Sándor utca 2.”

1
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2. ) Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.1.A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások feladatainak ellátása. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 42. § - 42/A. § szerinti bölcsődei ellátás és a
43/A. § szerinti mini bölcsődei ellátás biztosítása, valamint a 21. § szerinti gyermekétkeztetés, a
21/A. § - 21/C. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés; ingyenes és kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása."

3. ) Az alapító okirat 4.3. pontjának utolsó mondata helyébe a következő mondat lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Gyvt. alapján a családban nevelkedő 3 éven aluli
gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, valamint testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése,
továbbá gyermekétkeztetés, intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés.

A bölcsődében

- engedélyezett férőhelyek száma: 40 gyermek

- működő csoportok száma: legfeljebb 3.
A mini bölcsődében

- engedélyezett férőhelyek száma: maximum 16 gyermek, figyelemmel a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 49. §-ában foglaltakra.
- működő csoportok száma: legfeljebb 2

A bölcsőde 40 adagos főzőkonyhát működtethet."

4.) Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4.

„A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036

Munkahelyi étkeztetés
intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

3

4.

gyermekek

napközbeni

ellátását

biztosító

5.) Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.1. „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének
megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét Tököl Város Önkormányzatának Képviselő
testülete bízza meg legfeljebb 5 éves határozott időtartamra pályázati eljárás útján. Az
intézményvezető jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
szerinti közalkalmazotti jogviszony, felette az egyéb munkáltatói jogköröket a Magyarország
helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak figyelembevételével a
polgármester gyakorolja.

A költségvetési szerv képviseletét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (6)
bekezdése alapján az intézmény vezetője (a bölcsőde vezetője) egy személyben (egyedül)
képviseli.
A költségvetési szerv vezetője e jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára
nézve, vagy akadályoztatása esetén az intézmény valamely dolgozójára írásban átruházhatja. A
kiadmányozás joga kizárólag a bölcsődevezetőt illeti meg.

Jelen módosító okiratot 2022. március 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Tököl, „időbélyegző szerint"

P.H.
Hoffman Pál
polgármester
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7/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete:
Okirat száma: 722-2/2022.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tököl Város
Önkormányzatának Bölcsődéje alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje
1.1.2. rövidített neve: Bölcsőde

1.2.

A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 2316 Tököl, Kossuth Lajos utca 64.

1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

Tököli mini bölcsőde

2316 Tököl, Kisfaludy Sándor utca 2.

1

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.1.1. megnevezése: Tököl Város Önkormányzata
2.1.2. székhelye: 2316 Tököl, Fő utca 117.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2316 Tököl, Fő utca 117.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.

megnevezése: Tököl Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 2316 Tököl, Fő utca 117.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások feladatainak ellátása. A gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 42. § - 42/A. § szerinti bölcsődei
ellátás és a 43/A. § szerinti mini bölcsődei ellátás biztosítása, valamint a 21. § szerinti
gyermekétkeztetés, a 21/A. § - 21/C. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés; ingyenes és
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása.
4.2.

1

A kö

ési szerv

égének államháztartási

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

889110

Bölcsődei ellátás

i besorolása:
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4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Gyvt. alapján a családban nevelkedő 3 éven aluli
gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, valamint testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése,
továbbá gyermekétkeztetés, intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes
intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés.

A bölcsődében

- engedélyezett férőhelyek száma: 40 gyermek
- működő csoportok száma: legfeljebb 3.
- engedélyezett férőhelyek száma: maximum 16 gyermek, figyelemmel a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 49. §-ában foglaltakra.

A mini bölcsődében

- működő csoportok száma: legfeljebb 2
A bölcsőde 40 adagos főzőkonyhát működtethet.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036

Munkahelyi étkeztetés
intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

3

4.

4.5.

gyermekek

napközbeni

ellátását

biztosító

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tököl Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét Tököl Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg legfeljebb 5 éves határozott időtartamra
pályázati eljárás útján. Az intézményvezető jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, felette az egyéb munkáltatói
jogköröket a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
foglaltak figyelembevételével a polgármester gyakorolja.
A költségvetési szerv képviseletét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (6)
bekezdése alapján az intézmény vezetője (a bölcsőde vezetője) egy személyben (egyedül)
képviseli. A költségvetési szerv vezetője e jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott
csoportjára nézve, vagy akadályoztatása esetén az intézmény valamely dolgozójára írásban
átruházhatja. A kiadmányozás joga kizárólag a bölcsődevezetőt illeti meg.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
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6. )

NEMZETISÉGI

A

ÖNKORMÁNYZATOKKAL

MEGKÖTÖTT

MEGÁLLAPODÁSOK FELÜLVIZSGÁLATA
Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést. Nagyon jó az együttműködés, a Katasztrófavédelemmel is, és
szükség setén, mint a korábbi években, önkormányzati megrendelésre is sor kerülhet a közbenső
időszakokra. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott
határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics
Illés, Malaczkó István, Vaslaki judit, Vejmola István 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

8/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzatok és Tököl Város Önkormányzata közötti
318/2019. (XI.28.) számon megkötött Együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta, azokat nem
módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

7. )

2022. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSE A POLGÁRMESTERI

Hivatalban
Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság által támogatott rendelet
elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(1.31.) számú rendelete a
2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)

8. )

A

POLGÁRMESTER

JOGSZABÁLY

SZERINTI

JUTTATÁSÁNAK

MEGÁLLAPÍTÁSA
Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

9/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától Hoffman Pál polgármester jogszabály szerint
járó

a) illetményét bruttó 975.000.- Ft-ban állapítja meg,

b) költségtérítését - a Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján - az a) pont szerinti illetmény 15%-ában,
146.250.-Ft-ban határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző
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)
9.

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság által támogatott rendelet elfogadását kezdeményezi.

Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(1.31.) számú önkormányzati
rendelete a településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)

)
10.

3. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSÉNEK ÁTADÁSA

Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést. Bizottsági ülésen személyesen bemutatkozott Dr. Sárcsevity
Reá háziorvos. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság, valamint a
Szociális és Egészségügyi Bizottság által támogatott, rendelési idő bővítésével módosított határozati
javaslat elfogadását kezdeményezi.

Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen egyhangú szavazatta] az alábbi határozatot hozza:

10/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete
1) Tököl 3. számú háziorvosi körzet felnőtt lakosságának háziorvosi ellátása érdekében a Predivna- Med
Kft Dr. Sárcsevity Reá háziorvossal - a praxisjog megszerzése esetén és praxisengedély birtokában feladat-ellátási szerződést kíván kötni, ennek érdekében az önkormányzat - az Országos Kórházi
Főigazgatóság véleményének kikérését követően - előszerződést kíván kötni.

2) felhatalmazza a polgármestert az e határozat 1. és 2. számú mellékletei szerinti előszerződés, majd a
feladat-ellátási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

10/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete:

FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS
területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat működtetésére
- Tököl 3. számú felnőtt háziorvosi körzet
amely létrejött egyrészről Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő utca 117. képviseli: Hoffman Pál
polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat);
másrészről Predivna- Med Kft (2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 5., Adószám: 27952364-1-13
Ügyvezető Igazgatója: Dr. Sárcsevity Reá) (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató)
között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő, 2316 Tököl, Fő utca 90. szám alatti
ingatlanon fekvő épületben található rendelőben területi ellátási kötelezettséggel működtetett Tököl 3. számú
felnőtt háziorvosi praxis (a továbbiakban: praxis) feladatai ellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/B. §- a szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése.

2. Felek megállapítják, hogy az 1. pontban jelölt praxis működtetési jogával Tököl Város Önkormányzata
rendelkezik, a feladatot jelenleg helyettesítés keretében láttatja el.
3. A szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen előszerződéssel arra vállalnak kötelezettséget, hogy amennyiben
Vállalkozó a háziorvosi tevékenység folytatásához szükséges valamennyi jogszabályi feltételnek megfelel, továbbá
rendelkezik a tevékenység folytatására jogosító működési engedéllyel, praxisengedéllyel, illetőleg
felelősségbiztosítással, abban az esetben egymással feladat-ellátási szerződést kötnek.
4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladatellátási szerződést - tekintettel arra, hogy Egészségügyi
szolgáltató igénybe kívánja venni a Nemzeti Egészségbizosítási Alapkezelő pályázat - a legalább 12 hónapja
betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatását - minimum 6 évre kötik.

5. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladat-ellátási szerződést a 3. pontban rögzített
feltételek teljesülését követően, legkésőbb 2022. április 1-ig megkötik.
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6. Egészségügyi szolgáltató kijelenti, hogy az általa vállalt feladat ellátási szerződést a háziorvosi feladatok
ellátására, mint Predivna- Med Kft. köti meg. A végleges szerződés megkötése esetén a szolgáltatásért Dr.

Sárcsevity Reá felel, aki a szolgáltatást személyesen nyújtja az Öotv. 2. § (9) bekezdése értelmében.

7. Szerződő Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladat-ellátás feltételeket. Felek
rögzítik, hogy Egészségügyi szolgáltató rendelési ideje az alábbi:
Hétfő: 8-12 óráig, Kedd: 11-15 óráig, Szerda 8-12 óráig, Csütörtök: 14-18 óráig, Péntek: 8-12 óráig.

8. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási
jogszabályokat, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek bármelyike megtagadhatja a
szerződés megkötését a Ptk. 6:73 § (3) bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá jelen előszerződésben
előírt feltételek hiánya esetén.

9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2022. április 1-ig hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a Felek
feladat-ellátási szerződést kötnek.

Jelen előszerződést a felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen cs
időben, jóváhagyólag aláírták.
Jelen előszerződés 4 példányban készült, a Képviselőt-testület annak aláírására ..... /2O22.(..... ) önkormányzati
határozatával felhatalmazta a Polgármestert.

Tököl, 2022................................................
Tököl Város Önkormányzata

Hoffman Pál

Dr. Sárcsevity Reá

Vállalkozó

polgármester

10/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete:

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

- Tököl 3. számú felnőtt háziorvosi körzet
amely létrejött egyrészről Tököl Város Önkormányzata (székhely: 2316 Tököl, Fő utca 117., adószám:
157730923-2-13, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviseli: Hoffman Pál polgármester, mint
egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről Predivna-Med Kft. (2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 5., Adószám: 27952364-1-13 Ügyvezető
Igazgatója: Dr. Sárcsevity Reá) (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) - együttes említésük esetén Felek (a
továbbiakban: Felek) - között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. ) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében megbízza, az Egészségügyi szolgáltató pedig elvállalja az
alábbi egészségügyi alapellátási feladatot: a tököli 3. számú felnőtt háziorvosi körzet felnőtt korú lakosainak
háziorvosi alapellátása, területi ellátási kötelezettséggel.

2. ) Az Egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettsége Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 18/2018. (XII. 21.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1.
mellékletében meghatározott 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási területére terjed ki. A jelen feladat-ellátási
szerződés aláírásakor az Önkormányzat átadja az Egészségügyi szolgáltató részére a Rendelet hatályos 1.
mellékletének kivonatát, amely az ellátási terület pontos leírását tartalmazza.
3. ) Az Egészségügyi szolgáltató köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket. Az
Egészségügyi szolgáltató köteles ellátni továbbá a rendelési időben hozzá forduló személyeket, ha heveny
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító
állapotromláshoz vezethet.

4) Egészségügyi szolgáltató feladatának ellátása során a betegeket a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, a
vonatkozó jogszabályi előírások, továbbá szakmai, etikai szabályok betartásával köteles ellátni.
4. ) Az Egészségügyi szolgáltató a 3.) pontban meghatározott szolgáltatások ellátásához szükséges fedezetet a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja.
A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával hozzájárul
azzal, hogy a feladatellátás teljesítése másra át nem ruházható, az Egészségügyi szolgáltatót személyes
szolgáltatás-nyújtási kötelezettség terheli.
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5. ) A praxisban személyesen közreműködő háziorvos adatai, valamint a szakasszisztens:

a) Dr. Sárcsevity Reá oklevél száma: 231/SE-ÁOK-ORVOS/2017-én kiállított bizonyítvány alapján okleveles
orvosdoktor. Az orvosi alapnyilvántartási száma (orvosi bélyegző száma): 83 998)
b) Az Egészségügyi szolgáltató tevékenységét szakképzett asszisztens közreműködésével látja el. Az
asszisztens munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatai vonatkozásában a háziorvos
irányítja.

Az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozó: Garbacz Mónika szakasszisztens.

6. ) Az Egészségügyi szolgáltató köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (11.25.) EüM rendelet rendelkezéseinek megfelelően, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi
időpontban - rendelés céljából - a betegek rendelkezésére állni:
Hétfő: 8-12

Kedd:

11-15

Csütörtök:

14-18

Péntek:

8-12

Szerda: 8-12

A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám), valamint a Rendeletben szereplő ellátási terület
meghatározását a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. További
tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozik az ügyeleti ellátás, a betegjogi képviselő elérhetősége, a panaszjog
gyakorlásának lehetősége, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ában előírtak.

8. ) Az Egészségügyi szolgáltató távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítésről saját költségére köteles
gondoskodni. Az Egészségügyi szolgáltató helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre
előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítő háziorvos indokolt esetben a helyettesítést abban a
rendelőben is elláthatja, ahol egyébként tevékenységét végzi. Az Egészségügyi szolgáltató a helyettesítésről
haladéktalanul, legkésőbb 24 órán belül köteles írásban tájékoztatni az Önkormányzat erre kijelölt
kapcsolattartóját (Tököli Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodáját).
9. ) Az Egészségügyi szolgáltató a jelen feladat-ellátási szerződésben foglalt háziorvosi alapellátást a 2316 Tököl,
Fő utca 90 alatti - önkormányzat által bérelt - rendelőben köteles biztosítani saját tulajdonú eszközeivel. Az
Egészségügyi szolgáltató a gép-, műszer és egyéb állóeszközök fenntartását, felújítását köteles biztosítani az
alapellátás folyamatos biztosítása érdekében. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi
körében gondoskodik.

10. ) Az Egészségügyi szolgáltató kizárólagosan jogosult használni a 2. számú rendelőt a kapcsolódó helyiségekkel
(orvosi szoba 16,57 m2, nővér szoba: 9,37 m2, vetkőző: 1,68 m2, raktár: 1,68 m2, váró: 6,44 m2, összesen 35,74
m2), míg közös használat mellett a kiszolgáló helyiségeket.
Az Egészségügyi szolgáltató a használatában lévő rendelő és helyiségei fenntartásával járó költségeket saját maga
viseli. A közös használatú kiszolgálóhelyiségek takarítását a saját költségén biztosítja, a kizárólagos használatában
lévő helyiségek takarításáról maga köteles gondoskodni.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Tököl, Fő utca 90. szám alatti helyen a saját költségén biztosítja Egészségügyi
szolgáltató részére a fűtést és a közműveket (víz, gáz, villany, csatorna, szemétszállítás). Az Egészségügyi
szolgáltató vállalja, hogy a rezsi-költségeket az általa kizárólagosan használt helyiségek nagyságának (m2)
arányában megtéríti az Önkormányzat részére az Önkormányzat által kiállított számla kézhezvételét követő 8
napon belül.

Egészségügyi szolgáltató a közös használatba adott helyiséget kizárólag az 1. pontban meghatározott
kötelezettségekből eredő feladatok ellátása céljára használhatja, jogot annak más célra történő hasznosításához,
illetve további használatba, albérletbe adásához nem szerez.
Egészségügyi szolgáltató a pontban megjelölt helyiségeket, valamint az egyes berendezési és egyéb tárgyakat
jegyzőkönyvben leltár felvételével veszi át az Önkormányzattól, a használatba átvett ingó és ingatlanvagyont
rendeltetésszerűen köteles használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt az Önkormányzatnak meg
kell térítenie.
11. ) A körzetmódosítás - kivéve az új közterületek körzetbe sorolása - miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár
esetén az Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni
az Egészségügyi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.
12. ) Az Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátásban részesített személyekről és a nyújtott ellátásról a hatályos
jogszabályokban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt, valamint nyilvántartást vezetni, és arról az arra
jogosultaknak felvilágosítást adni.
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13. ) A Felek jelen feladat-ellátási szerződést a másik félhez írásban intézett felmondással megszüntethetik. Jelen
feladat-ellátási szerződés csak olyan határidővel mondható fel - minimum 6 hónap -, amely alatt biztosítható az
ellátás folyamatossága. A felmondási idő alatt az Egészségügyi szolgáltató köteles a szerződésben vállalt
közszolgáltatási feladatait folyamatosan teljesíteni, melyet az Önkormányzat ellenőrizhet.
14. ) Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - írásban azonnali hatállyal felmondja az
Egészségügyi szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén különösen, ha

a) az Egészségügyi szolgáltató jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az Önkormányzat írásbeli
felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a szolgáltatásra vonatkozó
jogszabályokban foglalt működést szabályozó előírásokat,
b) az Egészségügyi szolgáltató az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely
okból elveszti. A feladat-ellátási szerződés azonnali hatályú felmondása esetén az Egészségügyi
szolgáltató kártérítésre nem tarthat igényt.

15. ) A működéssel kapcsolatosan az Egészségügyi szolgáltató által harmadik személynek okozott kárért saját maga
felel, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal
arra, hogy a háziorvosi feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély és
hatályos felelősségbiztosítási szerződés birtokában látja el. A háziorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az
egészségügyi államigazgatási szerv szakmai felügyelő szakfőorvosai látják el.
16) Az Egészségügyi szolgáltató jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az
Önkormányzat az Egészségügyi szolgáltató személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) a) pontja alapján a
háziorvosi feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen feladat-ellátási szerződéssel összefüggésben,
annak megszűnéséig kezelje. Önkormányzat nyilatkozik, hogy Egészségügyi szolgáltató személyes adatait
szigorúan bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, azokat kizárólag a
háziorvosi feladatellátás felügyeletét ellátó szerveknek (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Pest Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya részére továbbítja. Megbízott az Infotv. 21. §-ában meghatározott
esetekben a személyes adatainak a kezelése ellen tiltakozhat, valamint jogorvoslatért közvetlenül a
Törvényszékhez fordulhat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élhet.
17.) Jelen feladat-ellátási szerződés 2022.................................... napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól,
azzal, hogy Egészségügyi Szolgáltató által igénybe vett letelepedési támogatásra tekintettel azt minimum 6 éven
át fenntartják. Jelen feladat-ellátási szerződés csak a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek közhiteles nyilvántartásba bejegyzett adataiban, valamint a jelen
szerződés 5.) pontja szerinti szakasszisztens személyében bekövetkező változás. Az említett változásokról az
érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 10 munkanapos határidővel
vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 munkanapon belül köteles értesíteni.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendeletben, a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati
ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendeletben és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM
rendeletben foglaltakat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.

A Felek a feladat-ellátási szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag
aláírják.

Tököl, 2022...............................
Tököl Város Önkormányzata

Hoffman Pál polgármester

Dr. Sárcsevity Reá

Vállalkozó
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11.

ÓVODÁK ÉS A BÖLCSŐDE NYÁRI NYITVA TARTÁSA, ÜGYELETI RENDJE

Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést és az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság által támogatott
határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.

Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

11/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a Városi Bölcsőde 2021/2022. gondozási-nevelési évére a nyári nyitva tartást és az ügyeleti rendet
az alábbiak szerint hagyja jóvá:__________________________________________________________
zárás ideje
Nyári zárás: 2022. augusztus 15-től - augusztus 28-ig.

Nyitás: 2022. augusztus 30.

Ügyelet

2022. augusztus 1-től - 2022. augusztus 14-ig
2022. december 27.- 2022. december 30.

A Bölcsődék napja, április 21-e nevelés-gondozás nélküli munkanap.

2) az óvodák 2022. évi nyári zárását és ügyeleti rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak 2022. nyári zárási ideje ügyeleti beosztással
ÓVODA NEVE

NYÁRI ZÁRÁS IDEJE

ÜGYELETET ELLÁTÓ ÓVODA

Horvát Óvoda, Csépi út 6.

2022. július 25 - augusztus 19.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

Te): 06(20)316-9984

Nvitás: 2022. augusztus 22.

Napsugár Óvoda, Csépi út 6.

2022. július 25 - augusztus 19.

Tel: 06(20)317-0270

Nvitás: 2022. augusztus 22.

Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.

2022. július 25 - augusztus 19.

Tel: 06(20)512-2220

Nvitás: 2022. augusztus 22.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

Lakótelepi Szivárvány Óvoda,
Kisfaludy u.

Horvát Óvoda, Csépi út 6.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

2022. június 27 - július 22.

Tel: 06(20)317-0320

Nvitás: 2022. iúlius 25.
Napsugár Óvoda, Csépi út 6.

Lakótelepi Szivárvány Óvoda,

2022. június 27 - július 22.

Kisfaludy u. Tel:06-20-317-0420

Nvitás: 2022. iúlius 25.

Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.
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Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak

2022. évi téli zárásának időpontja, ügyeletes óvoda megnevezéssel
Óvoda neve

Zárás ideje

Horvát Óvoda, Csépi út 6.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.
Hagyományőrző Óvoda, Fő utca 49.

2022. december 22 - január 1.

Nvitás: 2022. január 2.

Ügyeletet ellátó óvoda

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

2022. december 22, 23,27, 28, 29, 30.

Határidő: folyamatos

12. )

Felelős: óvodavezetők, bölcsődevezető

ÓVODÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉGGEL

Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság által támogatott határozati
javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics
Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

12/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Szivárvány, a Napsugár és a Hagyományőrző
Napközi Otthonos Óvoda vezetője együttműködési megállapodást kössön, a Magyar Labdarúgó
Szövetséggel (képviseli dr. Vági Márton főtitkár, 1112 Budapest, Kánai út 2/D., adószám:01-070000025) a 2021. szeptember 1. - 2022. október 31. közötti időszakra annak érdekében, hogy a Magyar
Labdarúgó Szövetség elősegítse a gyermekek egészséges életmódra nevelését, a mindennapos
testedzési programot, valamint népszerűsítse a labdarúgást, szélesítse a sportág alapjait.

Felelős: polgármester, óvodavezetők

Határidő: azonnal

13. )

Gépjárművek

igénybevételének és használatának rendjéről

SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.

Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics
Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

13/2022. (L27.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a 109/2015.(VI.24.) számú határozattal elfogadott „Gépjárművek
igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzat"-át az alábbiak szerint módosítja:

- ahol a Szabályzat NPT140 frsz. említ, az NXZ 318frsz-ra változik.
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Felelős: polgármester

14. )

ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁS - TÖKÖL, FŐ UTCA 92.

Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.

Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

14/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete

a) a Tököl, Fő utca 92. szám alatti, 588 hrsz alatt felvett D.l. számú, 24,13 m2 nagyságú üzlet
hasznosítására a határozat melléklete szerinti hirdetményt teszi közzé.
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b) felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében, a szükséges intézkedéseket tegye
meg.

Határidő: 2022. március 31
Felelős: Polgármester
14/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat melléklete: NYÍLT EGYFORDULÓS
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tököl Város Képviselő-testülete, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről szóló 13/2003. (V.13.) számú rendelet 16. §-a alapján az alábbi pályázati
felhívást teszi közzé:

1. A pályázati felhívás közzététele
A kiíró, a pályázati felhívást közzétette Tököl Város honlapján (www.tokol.hu), a térségi hirdetési
újságban (SZUPERINFÓ).

2. A Pályázati kiírás adatai
A pályázat kiírója:
A pályázat bonyolítója:

Tököl Város Önkormányzat
Tököl Város Polgármesteri Hivatala

(2316 Tököl, Fő u. 117. Tel.: 24-520-900., e-mail: hivatal(S|tokol.hu)

A pályáztatásra kerülő ingatlan:

Tököl, Fő utca 92. szám, 588 hrsz. alatt felvett, D.l. számú,
24,13 m2 alapterületű, külön bejáratú, bútorozatlan
üzlethelyiség, amely a közművek tekintetében almérővel,
illetve hőmennyiségmérővel rendelkezik. Kialakítása:
15,76 m2 üzlettér, 4,41 m2 raktár, 1,98 öltöző és 1,98 m2
WC.

A pályázat jellege:

Nyílt pályázat

A pályázat célja:

Bérbeadás

A bérlet időtartama:

5 év, a pályázat nyertesével megkötött szerződéstől

számítva

1.500,-Ft/m2/hó, mely bérleti díj követi a Magyar
Köztársaság területén bekövetkező infláció mértékét. Az infláció mértéke a szerződésben rögzített
bérleti díj vonatkozásában, a KSH által a sajtóban közzétett hivatalos éves inflációs mérték bejelentését
követő hó.
Minimálisan ajánlható bérleti díj:

Egyéb feltételek:
1.) Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a tököli 588 hrsz. alatti ingatlan társtulajdonosaival „Ingatlan
használati megosztási szerződést" kötött, amely szerződés és a Ptk. alapján, azonos ajánlat esetén
társtulajdonost előbérleti ioa illeti meg, illetve betartása a bérlőkre is kiterjed.

2.) A kiválasztásra kerülő bérlő köteles az üzemeltetéssel összefüggésben a mindenkor hatályos
kereskedelmi, adóhatósági, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi (HACCP) és környezetvédelmi
szabályokat betartani, és a szükséges hozzájárulásokat beszerezni.

Az ajánlat minimális tartalmi elemei:

-A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja-e a
pályázati feltételeket, és összegszerűen nyilatkoznia kell az egyes üzlet-helyiség használatáért felkínált
bérleti díj havi nettó összegéről, illetve az üzlethelyiségben folytatni kívánt kereskedelmi - szolgáltató
tevékenység jellegéről.

Az elbírálás szempontjai:

1.) Az ajánlott bérleti díj,

2) Folytatni kívánt tevékenység (előnyt élvez az a tevékenység,
amely a környezetre nincs zavaró hatással.

Fizetés módja:

A bérleti díjat havonta előre egy összegben kell fizetni, a
közműköltségeket azok felmerülésekor.

Bérbeadó kéthavi bérleti díjnak megfelelő összeget kér
kaucióként.

Az ajánlatok benyújtásának helye: Tököl Város Polgármesteri Hivatal. Tököl, Fő út 117.
Az ajánlatok benyújtásának módja:Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az
ajánlatokat zárt borítékban „Üzlet bérleti ajánlat" megjelöléssel kell ellátni. A boríték semmilyen
utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag.
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Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2022. április 14. csütörtök 1000 óra

A pályázat nyilvános bontásának ideje:

2022április 14.1000 óra

2022. áprilisi képviselő-testületi ülésen
A bérlő kiválasztása:
Egyéb információ: A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás
nélkül is eredménytelennek nyilvánítja.

Az ingatlan, igény szerint, a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

15.
)
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA „AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK 2022”
KERETÉN BELÜL A CSÉPI ÚTI JÁRDA (FÖ UTCA - ÁLLOMÁS UTCA KÖZÖTT) PÁROS
OLDALON TÖRTÉNŐ FELÚJÍTÁSÁRA
Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság által támogatott határozati
javaslat elfogadását kezdeményezi.

Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics
Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

15/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete

1) a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.3
pontja szerint a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában
Önkormányzati fejlesztések 2022. évi támogatásra meghirdetett felhívásra pályázatot nyújt be
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" keretében a tököli 1624 hrsz.-ú Csépi út szelvény szerinti bal
oldali (páros oldal) felújítása érdekében.

2) a beruházás megvalósításához szükséges önrészt, max. br. 21.525 eFt erejéig a 2022. évi költségvetés
terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

)
16.

Felelős: polgármester

A 167/2021. (XII.9.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

MÓDOSÍTÁSA

A

TÖKÖL,

1454

HRSZ.

ALATTI

„KIVETT

KÖZTERÜLET"

UTCANEVÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA
Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.

Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

16/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete
a) a 167/2021. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozatot az alábbiakra szerint módosítja:
„Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Tököl 1454
hrsz. alatti „kivett közterület" megjelölésű ingatlannak a Hunyadi János útca nevet adja, egyben felkéri
a polgármestert, hogy az utcaelnevezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.”

b) tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79. § (2)
bekezdése alapján a változás címnyilvántartáson történő átvezetésére csak 2022. április 3. napját
követően kerülhet sor.

c) felkéri a polgármestert, hogy az utcaelnevezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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17. )

Tököl, 2244/1

hrsz. alatti kivett közterület utcanevének

MEGHATÁROZÁSA
Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.

Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

17/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete

a) a Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező, tököli 2244/1 hrsz. alatti „kivett közterület"
megjelölésű ingatlant megosztja a határozat mellékletét képező helyszínrajzon jelölt módon három
önálló útszakaszra („A” út, „B" út és „C” út]. Az útalakítást követően, a helyszínrajzon „A” jelölésű útnak
az Ibolya utca, a „B" jelölésű útnak a Szirka köz és a „C" jelölésű útnak a Nefelejcs utca nevet adja.
b] Felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében, a szükséges intézkedéseket tegye
meg.

Határidő: azonnal

18. )

Felelős: polgármester

A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség számára 2021.

ÉVBEN MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSI, ÉS ELSZÁMOLÁSI
HATÁRIDEJÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics
Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

18/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a Dunaharaszti Evangélikus egyházközség 2021. évben megkötött
támogatási szerződésben megjelölt felhasználási és elszámolási határidőt 2022. március 31. napjáig
meghosszabbítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

19.)

Egyebek

Hoffman Pál: Egyéb bejelentés nem lévén a képviselő-testületi ülést bezárja.

Hoffman Pál
polgármester

Áz

Malaczkó István

hitelesítő
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KIEGÉSZTÍTŐ NAPIREND
a Képviselő-testület 2022. január 23-i ülésére

Tárgy: Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a
Tököli Birkózó SE-vel
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

aljegyző

Az ülések időpontja

2022. január 27.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített többség név szerinti szavazással

Tisztelt Képviselő-testület!
A Napsugár és a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda vezetői arról tájékoztatják Önöket, hogy a
következő évben is óvodásaiknak lehetősége nyílik arra, hogy „Ovi-birkózás” nevű sportfoglalkozáson
vegyenek részt. A Tököli Birkózó SE edzője, térítésmentes foglalkozásokat tartana a gyerekeknek. A
foglalkozás heti egy alkalommal történne 1 órában, a birkózás szabályai szerint, a sportág
normatíváinak betartásával. A birkózó foglalkozáson résztvevő gyermekek esetleges sérüléseiért, a
felelősséget a Tököli Birkózó SE vállalja, illetve az aktuális foglalkoztatást tartó birkózó edző. Az óvoda
biztosítja a helyiséget, illetve tájékoztatja az óvodások szüleit a foglalkozás időpontjáról, helyéről, a
részvételi lehetőség feltételeiről.
A program lebonyolítása érdekében az óvodák együttműködési megállapodást készülnek kötni a
Tököli Birkózó Sport Egyesülettel (képviseli Iváncsics Géza).

Az óvoda vezetői kiegészítőjükben elmondják, hogy a gyermekek életkori sajátosságuknak
megfelelően itt még nem tanulnának fogásokat, hanem a mozgáskoordináció fejlesztésén lenne a
hangsúly. Megítélésük szerint nagyon hasznos lenne a gyermekek részére.

Az intézményvezetők kérik, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy együttműködési megállapodást
köthessenek a Tököli Birkózó SE (képviseli Iváncsics Géza 2316 Tököl, Pesti út l/B/2a., adószám:
18596629-1-13) sportegyesülettel.

,../2022.(...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda vezetőinek a
kérésére hozzájárul ahhoz, hogy az óvodák képviseletében együttműködési megállapodást kössenek, a
Tököli Birkózó SE (képviseli Iváncsics Géza 2316 Tököl, Pesti út l/B/2a., adószám:18596629-l-13)
sportegyesülettel annak érdekében, hogy az egyesület a gyerekeknek, heti egy alkalommal „Ovi
birkózás" nevű sportfoglalkozást tartson. Utasítja az intézményvezetőket, hogy a szerződés aláírása
előtt, győződjenek meg arról, hogy az egyesület felelősségbiztosítása erre a tevékenységre is terjed-e.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, óvodavezető

kiegészítő napirend
a Képviselő-testület 2022. január 27-1 ülésére

Tárgy: Kötelezettség vállalás a 2022. évi szúnyoggyérítés
költségeire
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Verbovszky Gyula

Véleményező bizottság neve

PTKÜB.

Az ülések időpontja

2022 január 27.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség névszerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
Szigetszentmiklós Város Polgármestere a térségben lévő érintett polgármesterek részére tájékoztatót
küldött a 2021. évi szúnyoggyérítéssel és költségeivel kapcsolatban, valamint megküldte a 2022. évre
várható költségekről készült táblázatot.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is szeretnének minél előbb megbízási szerződést kötni a közös
gyérítés lehetőségéről annak érdekében, hogy a közbeszerzést és a gyérítések kivitelezését a
szükséges időben el lehessen végezni.
Várhatóan az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság jövőre is átveszi a gyérítési feladatokat,
azonban ennek pontos ideje nem ismert, ezért idén is célszerű lenne közösen megindítani a
szúnyoggyérítés előkészítését, Szigetszentmiklós koordinálása mellett.

Az elmúlt évben a térség szerződött önkormányzatai megfogalmaztak egy levelet az OKF felé, melyben
kérték, hogy a terület földrajzi elhelyezkedése miatt a jövőben ismét végezzenek légi szúnyoggyérítést.
A kérelem alapján az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság által 10 alkalommal végzett
gyérítési munkák 3 esetben már levegőből történtek. Az önkormányzati gyérítések 2 alkalommal
történtek, ezen felül a tököli önkormányzat saját költségen 1 alkalommal végzett légi gyérítést.
Amennyiben az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság nem veszi át a gyérítési feladatokat,
akkor a 2022. év folyamán a tervezett gyérítés becsült költsége Tököl vonatkozásában bruttó 1 898
630 Ft, amely magában foglal 2 alkalom földi kémiai, 2 alkalom légi kémiai és 3 alkalom biológiai irtást,
valamint az ezekkel kapcsolatos szakértői díjat.

Az előterjesztéshez csatolom a 2022. évi tervezett szúnyoggyérítés várható maximális bruttó
költségéről készült táblázatot

.../2022. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete
1. abban az esetben, ha az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem veszi át a gyérítéssel
kapcsolatos feladatokat, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatása után elvégzendő 2022. évi
szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére bruttó 1 898 630 Ft-ot biztosít a 2022. évi költségvetés
terhére.
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2022. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátására
megbízási szerződést kössön Szigetszentmiklós és Áporka, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány,
Halásztelek, Kiskunlacháza, Majosháza, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom,
Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Taksony települések Önkormányzataival.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal
Aláírás
Előterjesztő
Szakmai előkészítő

Irodavezető

Törvényességi szempontból: Jegyző

2022. évre tervezett maximális bruttó kköltségek - légi gyérítéssel opcionálisan kiegészítve

Település

Áporka
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Kiskunlacháza
Majosháza
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
T aksony
Tököl
Összesen:

Lakosságszám 2022. évi légi
2022. évi földi 2022. évi biológiai
2021.01.01.
irtás igénylés kémiai igénylés
lárvagyérités
|ha|
(ha|
(hal
1 267
55
4.00
88
6 165
195
255
19,45

Légi kémiai
(Ft/alkalom)

Földi kémiai
|Ft/alkalom]

Biológiai irtás
[Ft/alkalom]

Irtás összesen:

Szakértői díj
keret ]Ft/év|

111 760 Ft

154 229 Ft

29 436 Ft

590 851 Ft

53 064 Ft

396 240 Ft

446 913 Ft

143 233 Ft

1 972 772 Ft

153 764 Ft

23 758

60

86

74,94

121 920 Ft

150 724 Ft

551 975 Ft

1 649 237 Ft

51 858 Ft

8 709

160

344

27,47

325 120 Ft

602 894 Ft

202 338 Ft

2 260 705 Ft

207 431 Ft

11 790

108

240

37.19

219 456 Ft

420 624 Ft

273 920 Ft

1 827 999 Ft

144 719 Ft

9 245

200

532

29,16

406 400 Ft

932 383 Ft

214 791 Ft

3 107 149 Ft

320 794 Ft

1 744

50

71

5,50

101 600 Ft

124 435 Ft

40 519 Ft

533 107 Ft

42 813 Ft

10 730

245

244

497 840 Ft

427 634 Ft

249 292 Ft

2 349 534 Ft

147 131 Ft

1 430

159

159

33,84
4,51

323 088 Ft

278 663 Ft

33 224 Ft

1 269 950 Ft

95 876 Ft

2 629

100

149

8,29

203 200 Ft

261 137 Ft

61 080 Ft

1 050 835 Ft

89 846 Ft

18 735

50

29

59,09

101 600 Ft

50 825 Ft

435 274 Ft

1 175 400 Ft

17 487 Ft

2 496

80

7,87

162 560 Ft

341 757 Ft

57 990 Ft

1 124 614 Ft

117 584 Ft

40 289

150

195
411

127,08

304 800 Ft

720 319 Ft

936 043 Ft

3 922 324 Ft

247 831 Ft

124

7,21

251 968 Ft

217 322 Ft

53 134 Ft

1 044 850 Ft

74 771 Ft

309

20,88

174 752 Ft

541 553 Ft

153 781 Ft

1 740 172 Ft

186 326 Ft

2 287
6619

86

10 630

100

243

33,53

203 200 Ft

425 882 Ft

246 969 Ft

1 752 102 Ft

158 S23

1922

3479

500,00

3 905 504 Ft
2

6 097 295 Ft
2

3 683 000 Ft

27 371 599 Ft

gyakorisig:
Légi kémiai gyérítés

Földi kémiai gyérítés:

Biológiai gyérítés:

146 528 Ft

2 097 822

Városok
összes terhe
|Ft]
643 914 Ft
2 126 536 Ft
1 701 095 Ft
2 468 136 Ft
1 972 718 Ft
3 427 942 Ft
575 919 Ft
2 496 665 Ft
1 365 826 Ft
1 140 681 Ft
1 192 886 Ft
I 242 198 Ft
4 170155 Ft
1 119 621 Ft
1 926 498 Ft
1 898 630 Ft
29 469 421 Ft

2

1 600 Ft/ha* áfa

1 380

Ft/ha+áfa

5 800

Ft/ha+áfa

Szakértői éves díj:

614 250

Ft/év +ála

Szakértői légi ell.:

89

Ft/ha *áfa

Szakértői földi ell.:

89

Ft/ha + áfa

Szakértői bioi, ell.:

74

Ft/ha Táfa

Tököl város Képviselő-testülete

2316 Tököl, Fő u. 117.

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 31.)
önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.)
számú rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 12.§ (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 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. (X1I.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:

1. §
A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 3. § 21. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„21. pasztellszínek: kis telítettségű színek, melyek között kerülni kell a mesterséges árnyalatokat,
leginkább a neonszíneket és előnyben kell részesíteni a meleg árnyalatokat, mint a bézs, okker,
sárga, barna, vörös árnyalatai"

2. §
A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja
helyébe a következő 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 V. Fejezet címe helyébe a következő
rendelkezés lép:

„ K Fejezet

A településkép-érvényesítési eszközök "

4. §
A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet V. Fejezete a következő 24/A. §-sal
egészül ki:

„24/A. §
(1) Kérelemre a településképi követelményekről és a hatályos 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.”

5. §
A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 25. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„25. §
Településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési 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)
a reklám-elhelyezési településképi követelmények érvényesítése érdekében a reklámok és
reklámhordozók elhelyezése esetén."

6. §
A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 27. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
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„27. §
(1) A bejelentési eljárás során
a)
a kérelem és annak melléklete,
b)
a hiánypótlás és
c)
az ügyfél által tett nyilatkozat
papír alapon, vagy digitális adathordozón benyújtva csak írásban terjeszthető elő. *
(2) A
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.

(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:
a)
meglévő állapotról fényképfelvételt,
b)
műszaki leírást,
c)
a tervezett állapot formáját, mennyiségét, méretét és a kivitelezés technológiáját,
d)
a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és elhelyezésének módját,
e)
elrendezési rajzot,
f)
reklám elhelyezésének helyétől - amennyiben indokolt - színterve, környezetbe illesztett
látványtervet.

(4) Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem felel meg az (4) 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 LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Tvtv.)
meghatározott határidőn belül (15 nap) a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 26/C §-a szerint hatósági
határozatban kell dönteni.

(6) Amennyiben a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység közterület
használati hozzájáruláshoz is kötött, a közterület-használati hozzájárulás kiadására csak a településképi
bejelentési eljárás lefolytatását követően, a 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,
a)
a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 26/E. § szerint jár el a kötelezési eljárás kell lefolytatni, vagy
b)
reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén 15 napon belül a megyei kormányhivatalt értesíteni.’’
§
7.

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

„28. §
(1) Az Ákr. szabályai alapján - hivatalból vagy kérelemre - településképi kötelezési eljárást kell
lefolytatni, és szükség esetén kötelezést kell kibocsátni
3

a)
b)
c)
d)

a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,
a településképi bejelentés elmulasztása,
településképi bejelentési eljárás során meghozott döntéstől eltérő végrehajtás, valamint
az e rendeletben meghatározott valamely településképi követelmény megszegése esetén.

(2) Az (1) bekezdés a)-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 kell kötelezni."

§
8.
A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 15. alcíme a következő 28/A. §-sal
egészül ki:

„28/A. §
(1) Az e rendeletben szabályozott településképi véleményezési, településképi bejelentési és település
képi kötelezési eljárásokkal kapcsolatos hatásköröket Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottságára ruházza át.
(2) Az (1) bekezdés szerinti döntéseket a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. § (5) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzati főépítész készíti elő, a Tököli
Polgármesteri Hivatal közreműködésével."

9. §
Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet
a)
14. § c) pontja,
b)
15. § 6. pontja,
c)
16. § e) pontja,
d)
26. §-a.

10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik
napon hatályát veszti.

Tököl, 2022. január 27.

ZÁRADÉK
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

2022. január 27. napján tartott ülésén alkotta, 2022. január 31. napján kihirdetésre került.
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Tököl Város Képviselő-testülete

2316 Tököl, Fő u. 117.

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.)
önkormányzati rendelete a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011.évi
CXCIX. törvény (a továbbiakban a Kttv.] 232.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §
A rendelet hatálya a Tököli Polgármesteri Hivatalban (továbbiakba: Hivatal] dolgozó köztisztviselőkre,
ügykezelőkre, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény alá tartozó
munkavállalókra (továbbiakban együtt: foglalkoztatott] terjed ki.

2. §
A Hivatalban a 2022. július 18 - augusztus 19. és 2022. december 19 - 2022. december 30. napjáig
terjedő időszak igazgatási szünet.

3. §
(1) Az igazgatási szünet időtartama alatt a jegyző a foglalkoztatottak részére legalább 15 napnak
megfelelő szabadságot ad ki.

(2] A jegyző - a szabadságolási terv alapján - az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza
meg a kiadásra kerülő szabadságot.

4. §
Az igazgatási szünet időtartama alatt a folyamatos feladatellátás és a zavartalan ügymenet biztosítása
érdekében ügyeletet kell tartani, csökkentett ügyfélfogadási idővel.

5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

2022. január 27. papján tartott űfésén alkotta,i, 2022. január 31. napján kihirdetésre került.

Gáál Ágnes

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Scháffer Enikő szervezési ügyintéző

Az ülések időpontja

2022. január 27.

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

Határozatszám

Határidő

A felelős

A határozat tárgya

A megtett intézkedés

139/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Horvát Folklórcentrum
Egyesület székhelyének
bejegyzéséhez hozzájárulás
kérése

Határozat továbbítása
megtörtént

140/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Létszámstop feloldási
kérelmek

Hagyományőrző Óvodában
megüresedett, határozott
idejű dajka álláshely betöltve

142/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Folyószámla-hitelkeret és
rulírozó munkabér-hitelkeret
igénylése

Szerződéskötés megtörtént

146/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Árvíz és belvíz védekezési terv

Dokumentáció aláírása és
továbbítása megtörtént

147/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Hulladéklerakó rekultivációs
pályázat

Pályázat beadásra került

148/2021. (XI1.9.)

azonnal

Polgármester

Óvodai szociális segítő
tevékenységre vonatkozó
együttműködési megállapodás
kiegészítése

Határozat az intézmények
részére továbbítva

153/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Tököl 1624 hrsz. alatti (Csépi
út) ingatlan terület és
tulajdonjogi rendezése

Határozat továbbítása
megtörtént

154/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

H6 HÉV korszerűsítéséhez
kapcsolódó gázelosztó vezeték
kiváltások (vezetékjog
alapítása)

Megállapodás aláírása és
továbbítása megtörtént

155/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Városi Sportkör Tököl
Egyesület TAO pályázatainak
önrésze

Megállapodás aláírása, s a
támogatás átutalása
megtörtént

156/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Javaslat 2021. évi jutalom
kifizetésére

Jutalmak kifizetése
megtörtént

157/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Védőnői körzetek módosítása

A Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő tájékoztatása
megtörtént

158/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Napsugár óvoda felújítása és
bővítése pályázat

A pályázat benyújtása 2022.
január 13-án megtörtént

1

159/2021. (XI1.9.)

azonnal

Polgármester

Tájékoztatás a Tököli Weöres
Sándor Általános Iskola
Kisfaludy utcai telephely
kazánjainak elhelyezéséről

Intézkedést nem igényelt

161/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Közösségi pályázatok
elbírálása

Támogatási szerződések
megkötés megtörtént

162/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Általános iskolai felvételi
körzethatár véleményezése

Határozat továbbítása
megtörtént

163/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Az ivóvíz- és
szennyvízhálózati csatlakozási
lehetőséggel kapcsolatos
korlátozások

A Fővárosi Vízművek Zrt
elfogadta a moratórium kezdő
időpontjának módosítását

164/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Gördülő Fejlesztési Terv
2021-2035 Felújítási és
pótlási tervrész
módosításának jóváhagyása

Határozat továbbítása
megtörtént

165/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

TVCS Kft."V.a."
követelésállományának
átvétele

Az engedményezési szerződés
alírása, az ellenérték átutalása
megtörtént

166/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Veranda Pékbolt Szolgáltató
Kft. önerős parkoló építés
iránti kérelme

Határozat továbbítása
megtörtént

167/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Tököl, 1454 hrsz. alatti „kivett
közterület" utcanevének
meghatározása

Határozat továbbítása
megtörtént

168/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Pest-Budai Testedző Egylet
bérleti díjjal kapcsolatos
kérelme

Határozat továbbítása
megtörtént

169/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Álláshely létesítéséhez
hozzájárulás kérése

Állás betöltése megtörtént

170/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Integrált Városfejlesztési
Stratégia módosítása

Az emlékeztető jóváhagyása
megtörtént

171/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

Út és járda rekonstrukciós
ajánlatok elbírálása

Szerződéskötés folyamatban

172/2021. (XII.9.)

azonnal

Polgármester

SZEB tagjainak kiegészítése

Moór Tibor bizottsági tag
eskütétele megtörtént

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
2021. december

7

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Társulás Önkormányzati Társulás ülése Tökölön. Napirendek: 2021. évi
költségvetés módosítása, 2022. évi költségvetés

2021. december 7-én Dr. Nagy Györgyné, Györgyi nénit 90. születésnapja alkalmából otthonában
köszöntötte Hoffman Pál polgármester. Orbán Viktor miniszterelnök Emléklapjának és a város
ajándékának átadása után kellemes beszélgetésre került sor.

9

Képviselő-testületi és Bizottsági ülések

11

Adventi rendezvény a Piac téren. Hoffman Pál polgármester köszöntőjét követően felléptek a Szárnynyitogató Művészeti iskola tanulói, a Rác férfikórus, a Sváb Hagyományőrző Énekegyesület és Horváth
Kitti.

13

Lakihegy Rádió riportja Hoffman Pál polgármesterrel - A rendszerváltoztatás első éve, Tököl 1999.

19

RG Gála a Tököli Sportcsarnokban

2

26

2021. december 26.-án a nagy közönség előtt is megnyitotta kapuit a repülőtér tököli területén működő
Jégcsarnok. A megnyitó napon Szél-Molnár Gábor a Szigeti Jégakadémia Sportegyesület elnöke, Kovács
Zoltán a Magyar Jégsport Szövetség főtitkára és Hoffman Pál Tököl Város polgármestere köszöntötte a
jégsport környékbeli szerelmeseit. A nemzetközi méretű jégdóm a szabadidős korcsolyázás mellett a
jégtánc, a rövidpályás gyorskorcsolya és jégkorong sportokra egyaránt alkalmas.

28

Meghosszabbított ivóvíz és szennyvízhálózati csatlakozási lehetőség. Az új határidő 2022. január 31. A
képviselő testület 2021. október 28-án megtartott ülésén tárgyalta a Tököli szennyvíztisztító telep
fejlesztési igénye című előterjesztést, melynek kapcsán elfogadta a tököli szennyvíztisztító telepet
üzemeltető Fővárosi Vízművek Zrt. álláspontját a létesítmény fejlesztésének szükségességéről, s
felhatalmazta a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges előkészítő intézkedéseket a fejlesztés mielőbbi
megvalósulása érdekében döntéselőkészítő jelleggel, valamint 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 szennyvíz rákötési kapacitáskorlátozását kapacitás korlátozását
nem fogadta el, s felkérte az üzemeltetőt, hogy a szennyvíztisztító telep hatékonyabb üzemeltetése
érdekében vizsgálja felül üzemeltetési rendjét, s tegye meg a szükséges intézkedéseket a telep tisztítási
hatékonyságának javítására. A Képviselő-testület álláspontját elfogadva a Fővárosi Vízművek a bejelentett
moratóriumot egyszeri módos 2022. január 31-ig kiterjeszti Tököl település vonatkozásában. így a rákötési
korlátozás 2022. február 1. napjával lép életbe.

31

Óriási hangulatban szilveszterezett Tököl. Remek újításként Halász László Művelődési Központ igazgató
szabadtérre hirdette az idei bulit, s mint a képek mutatják az ötlet bevált. Az egymást váltó zenekarok a
Benetton Bánd és a Kolo Zenekar maximálisan kiszolgálták a résztvevők igényeit. A legnagyobb sikert a
kolo aratta, de a hagyományos táncokat kedvelők is jól érezhették magukat. A rendezvény elismerése, hogy
sokan már most jelezték „jövőre is itt leszünk".

2022. január

4

Minibölcsőde építésével kapcsolatos megbeszélés

12

Megbeszélés Pesuth Antallal, Pesuth Pállal, Felföldi Pállal és Gnyálin Jánossal, a Tököli Lovasklub
vezetésével a 2022. évi lovas rendezvény részleteiről

.../2022. (...) 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

Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző

x

A
Intézmények beszámolója

12

Bölcsőde

2021. december 06.-án Mikulás ünnepséget tartottunk.

December az Karácsonyra való felkészülés, ráhangolódás jegyében zajlott.

Januárban 2 új kolléga kezdte meg a munkát, egyik dajka munkakörben, a másik konyhalányként.

Január 10.-től konyhánk tálalókonyhaként üzemel. A gyermekek étkeztetését a Nebuló Közétkeztetés látja el.
Január 10.-től farsangi hangolódás időszakát kezdtük meg, dekoráltuk az intézményt, a napi dalok, zenehallgatás,
mondókák, alkotó tevékenységek is ennek jegyében zajlottak.
December 08,10 és 17.-én, január 05, 12.-én munkaértekezletet tartottunk._____________________________________________
Napsugár Óvoda

November 26. Adventi készülődés
November 29. Az első adventi gyertya gyújtása az óvodában

3
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December 06. A Mikulás járt az óvodában

December 06. A második adventi gyertya gyújtása az óvodában

December 07. Nefelejcs Bábszínház előadása
December 08. Munkaalkalmassági vizsgálat
December 11. Szombat munkanap

December 13. A harmadik adventi gyertya gyújtása az óvodában
December 20. Nagycsoportosok Betlehemes műsora
December 20. A negyedik adventi gyertya gyújtása az óvodában
December 22-23, 27-28-29.30.31. A mi óvodánk biztosított ügyeletet a téli zárás idejére a város óvodáinak.

Január 06. Belső ellenőrzést tartott Fodorné az Elszám Kt.-től
Január 10-től 16-ig karantén lett elrendelve azon óvodásoknak aki január 07-én találkoztak az óvó nénivel aki COVID
pozitív lett. Ez idő alatt elláttuk azon gyermekeket akik látogathatták óvodánkat és az óvoda teljes fertőtlenítését
elvégeztük.___________________________________________________________________________________________________________________________________
Horvát Óvoda

November 26. Adventi készülődés
November 29. Az első adventi gyertya gyújtása az óvodában

December 02. Hangszer simogató foglalkozás
December 06. A Mikulás járt az óvodában
December 06. A második adventi gyertya gyújtása az óvodában
December 07. Nefelejcs Bábszínház előadása

December 08. Munkaalkalmassági vizsgálat
December 11. Szombat Nevelés nélküli nap

December 13. A harmadik adventi gyertya gyújtása az óvodában

December 15. Séta a városi Betlehemhez
December 21. Karácsonyi ünnepség az óvodában
December 20. A negyedik adventi gyertya gyújtása az óvodában
December 22-23, 27-28-29.30.31. Az óvoda zárva volt, ügyeletet biztosított a Napsugár Óvoda
Január 06. Belső ellenőrzést tartott Fodorné az Elszám Kt.-től
Január 13. Hangszersimogató foglalkozás
Január 18. Fogadó órát/ napot tartottunk a Süni csoportos szülők részére
Január 20. Fogadó órát/ napot tartottunk a Katica csoportos szülők részére
Szivárvány Óvoda

December:

Megérkezett a Mikulás mind a két intézménybe.

6.

A lakótelepen bábelőadáson is részt vettek a gyerekek, amelyen nagyon jól érezték magukat.
A POK által szervezett online konzultáción vett részt az óvodavezető.

10.

Nefelejcs bábelőadás mindkét intézményben.

13.

14.
Az iskolaérettséggel kapcsolatban a nagycsoportos gyerekek részére szülői értekezletet tartottunk és
megbeszéltük, segítettük őket a +1 év iránti igény online felületi kitöltéséről.
16.

Lakótelepi Óvoda karácsonyi ünnepsége zárt körben zajlott a délelőtt folyamán.

17.

A központi oviban zárt körben ünnepeltük a karácsonyt.

Mindkét intézményben a nagycsoportosok betlehemi játékát néztük meg közösen, majd utána következett az
ajándékbontás és a játék.
20.
Este a dolgozók közösen ünnepelték a Karácsonyt az óvodában. A vacsora és az ajándékozás után elmentünk a
városi karácsonyfához és elénekeltünk 1-2 karácsonyi dalt. Nagyon hangulatos volt, jól sikerült az ünnep.

December 22-től az óvodák bezártak. Január 3-án nyitottunk. Ebben az évben a szünet alatti ügyeletet a Napsugár Óvoda
látta el.
4

Az egész év során óvodánkba folyamatosan jön a szociális segítő, akivel naprakészen beszéljük meg a problémás
gyermekek fejlődési mutatóit Nagyon szeretjük „Gabit”, nagyon együttműködő és segítőkész.

Január:
2022. január 1-től sajnos 1 kolléganőnk hiányzik, mert ő nem oltatta be magát, így pillanatnyilag fizetés nélküli
szabadságon van. Sajnos ez nagyon megnehezíti a dolgunkat, mert így is kevesebben vagyunk.

Tovább folytatódnak a művészeti iskola keretén belül a zenei foglalkozások Réka nénivel és Gergő bácsival
A birkózás is rendszeresen működik szerdánként Géza bácsival, nagyon magas létszámmal. Nagyon szeretik a gyerekek
ezt a foglalkozást is.
Továbbra is folytatódnak a dráma és a zenei foglalkozások és végre be tudjuk indítani a néptáncot is.

5.________ Belső ellenőri ellenőrzés volt, ahol mindent rendben találtak.____________________________________________________________
Hagyományőrző Óvoda

December
November 29. Advent 1. Gyertya gyújtás

02.Szárnynyitogató iskola keretében /Hangszer simogató/

-

03.Borbálázás

06. Mikulás
06. Advent 2. Gyertya gyújtás

13. Lucázás

11.Munkanap (szombat)

14. Betlehemezés
14.Advent 3. Gyertya gyújtás

17. Karácsonyi ünnepség

-

17.Advent 4. Gyertya gyújtás
-

Katolikus hittan

-

Logopédia fejlesztést tart

Január

- 04. Nevelőtestületi értekezlet
- 06. Vízkereszt / karácsonyi ünnep kör búcsúztatása/

-12. Alkalmazotti értekezlet
-13. Szárnynyitogató iskola keretében /Zenei foglalkozás/

- Szülői értekezlet / zárt facebook csoportban/
-

Katolikus hittan

- Logopédia fejlesztést tart.______________________________________________________________________________________________________________
Védőnői szolgálat

Tökölön továbbra is 3 területi védőnői körzet működik, az I-es körzet 2021 októberétől tartós helyettesítéssel.

A fokozott járványügyi helyzetben munkánk zavartalanul működik mind területen, mind az iskolában.

Sem státuszbeli, sem oltásbeli elmaradásaink nincsenek.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére

Tárgy: A Képviselő-testület 2022.1. féléves munkatervének elfogadása
Előterjesztő

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

jegyző

Az ülések időpontja

2022. január 27.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2022. I. félévi munkaterv javaslatainkat a melléklet szerint terjesztjük Önök elé. Kérem, hogy a
tervezettel kapcsolatos észrevételeiket tegyék meg.

.../2022. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2022.1. félévi munkatervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Időpont / napirend

Előterjesztő:

2022. január 27.
polgármester
A
nemzetiségi
felülvizsgálata

önkormányzatokkal

megkötött

megállapodások polgármester

Bölcsőde alapító okiratának módosítása

polgármester

Bölcsőde nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje

polgármester

Óvodák nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

A Képviselő-testület 2022.1. féléves munkatervének elfogadása

polgármester

Bölcsőde Alapító okiratának módosítása

polgármester

A
nemzetiségi
felülvizsgálata

önkormányzatokkal

megkötött

megállapodások

polgármester

2022. évi igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban

polgármester

A polgármester jogszabály szerinti juttatásának megállapítása

polgármester

A településkép védelméről szóló rendelet módosítása

polgármester

3. számú háziorvosi körzet működtetésének átadása

polgármester

Óvodák nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje

polgármester

Óvodák együttműködése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel

polgármester

Gépjárművek igénybevételének
szabályzat módosítása

és

használatának

rendjéről

szóló

polgármester

Üzlethelyiség bérbeadás - Tököl, Fő utca 92.

polgármester

Pályázat benyújtása „Az önkormányzati fejlesztések 2022” keretén belül a
Csépi úti járda (Fő utca - Állomás utca között) páros oldalon történő
felújítására

polgármester

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

polgármester

Tököl, 2244/1 hrsz. alatti kivett közterület utcanevének meghatározása

polgármester

A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség számára 2021. évben megítélt
támogatási összeg felhasználási, és elszámolási határidejének módosítása

polgármester
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Február
Az ülés várható időpontja: 2022. február 14. (hétfő)
A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető polgármester
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3
évre várható összegének meghatározása

2022. évi bérleti díjak felülvizsgálata

polgármester

2022. évi költségvetési rendelet

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Február
Az ülés várható időpontja: 2022. február 24.
2021. évi költségvetési rendelet módosítása

polgármester

Bölcsődei beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre

polgármester

Óvodai beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre

polgármester

Polgármester szabadságtervének jóváhagyása

polgármester

2022. évi Közbeszerzési terv

polgármester

Települési veszély elhárítási terv

polgármester

TVCS Kft. 2021. mérlegbeszámolója és záróbeszámolója

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Április
Az ülés várható időpontja: 2022. április 28.
2022. évi költségvetési rendelet módosítása

polgármester

Összefoglaló a 2021. évben végzett ellenőrzésekről

jegyző

Tájékoztatás az önkormányzati vagyonállapotról (Mötv. 1 io.§ (2), Áht.91.§ (2)c.)

polgármester

Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról

jegyző

2021. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás

polgármester

2021. évi költségvetési maradvány elszámolása

polgármester

Közösségi pályázatok kiírása

polgármester

Forgalomszabályozási javaslatok és lakossági vélemények

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Május
Az ülés várható időpontja: 2022. május 26.
Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről (jegyzői jegyző
gyámhatóság)
Rendőrségi
Koncepció

megállapodás

-

Lakosságorientált

Rendőrkapitánysági polgármester

Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

június
Az ülés várható időpontja: 2022. június 23.
A Képviselő-testület 2022. II. félévi munkaterve

polgármester

Beszámoló a 2021. évi támogatások elszámolásáról

belső ellenőr
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Közösségi pályázatok elbírálása

polgármester

Beszámoló az óvodák működéséről (2021/2022. nevelési év]

óvodavezetők

Félidőben - Ciklusbeszámoló

polgármester

Környezetvédelmi program

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

Felelős: polgármester

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
Törvényességi szempontból: )egyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére

Tárgy: Bölcsőde Alapító okiratának módosítása
Előterjesztő

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

aljegyző

Az ülések időpontja

2022. január 27.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
Mint ahogy az Önök előtt is ismert, a mini bölcsőde beruházás a befejező szakaszba lépett. A mini
bölcsőde indulásának egyik feltétele Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje alapító okiratának
módosítása.
Az alapító okiratba a mini bölcsőde telephelyként bekerült.
Az elkészül épület - a tervek szerint - két mini bölcsődei csoport befogadására alkalmas. A személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 49.§-a alapján a két
csoportban legfeljebb 16 (ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévet) gyermek gondozható.
,,49.§ (1) A mini bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb hét gyermek nevelhető, gondozható,
kivéve, ha a bölcsődei csoportban
a) valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, vagy
b) sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket is nevelnek,
gondoznak.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban legfeljebb nyolc gyermek
nevelhető, gondozható.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban, ha
a) egy sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak
el, legfeljebb hat gyermek,
b) kettő vagy három sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult
gyermeket látnak el, legfeljebb három gyermek
nevelhető, gondozható."

Az alapító okirat felülvizsgálata során, a fentieken túl javítottuk a jogszabálymódosulás miatti
változásokat:
-

a 104031 COFOG kód elnevezése „Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő
ellátása” lett,

-

az ellátandó feladatok közé bekerült a szünidei gyermekétkeztetés feladat és annak COFOG
kódja,

-

pontosítottuk a vezető megbízásának rendjére vonatkozó rendelkezéseket és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (6) bekezdésében foglaltak szerint
kiegészítettül az intézmény képviseletére vonatkozó szabályokkal.

A határozati javaslat melléklet szerint Önök elé terjesztem a módosító, valamint az egységes
szerkezetű alapító okiratra vonatkozó javaslatot.

.../2022. (....) számú képviselő-testületi határozat
1. ) Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje a határozat 1. mellékletét képező - Alapító Okirat módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt - a határozat 2. mellékletét képező - Alapító Okiratát jóváhagyja.

2. ) Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító
okiratot aláírja és a változás bejelentést, valamint az esetleges hiánypótlásokat a Magyar Államkincstár
felé megtegye.
1

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

.../2022. (....) számú képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete:
Okirat száma: 722-1/2022.

Módosító okirat
A Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje a Tököl Város Önkormányzata által 2016.
március 31. napján kiadott, 2681-5/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022.(1.27.) számú határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom:
1. ) Az alapító okirat az alábbi, 1.2.2. ponttal egészül ki:
1.2.2. telephelye: 2316 Tököl, Kisfaludy utca 2.”

2. ) Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.1.A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXX1X. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások feladatainak ellátása. A gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 42. § - 42/A. § szerinti bölcsődei
ellátás és a 43/A. § szerinti mini bölcsődei ellátás biztosítása, valamint a 21. § szerinti
gyermekétkeztetés, a 21/A. § - 21/C. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés; ingyenes és
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása."

3. ) Az alapító okirat 4.3. pontjának utolsó mondata helyébe a következő mondat lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Gyvt. alapján a családban nevelkedő 3 éven aluli
gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, valamint testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése,
továbbá gyermekétkeztetés, intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes
intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés.
A bölcsődében

- engedélyezett férőhelyek száma: 40 gyermek
- működő csoportok száma: legfeljebb 3.

A mini bölcsődében

- engedélyezett férőhelyek száma: maximum 16 gyermek, figyelemmel a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (1V.30.) NM rendelet 49. §-ában foglaltakra.
- működő csoportok száma: legfeljebb 2

A bölcsőde 40 adagos főzőkonyhát működtethet."

4. ) Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4.„A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

3

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében"

4.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

5.) Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.1.„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének
megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét Tököl Város Önkormányzatának Képviselő
testülete bízza meg legfeljebb 5 éves határozott időtartamra pályázati eljárás útján. Az
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intézményvezető jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
szerinti közalkalmazotti jogviszony, felette az egyéb munkáltatói jogköröket a Magyarország
helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak figyelembevételével a
polgármester gyakorolja.
A költségvetési szerv képviseletét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (6)
bekezdése alapján az intézmény vezetője (a bölcsőde vezetője) egy személyben (egyedül)
képviseli.

A költségvetési szerv vezetője e jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára
nézve, vagy akadályoztatása esetén az intézmény valamely dolgozójára írásban átruházhatja.
A kiadmányozás joga kizárólag a bölcsődevezetőt illeti meg.
Jelen módosító okiratot 2022. március 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Tököl, „időbélyegző szerint"

P.H.
Hoffman Pál

polgármester

.../2022. (....) számú képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete:
Okirat száma: 722-2/2022.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tököl Város
Önkormányzatának Bölcsődéje alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje
1.1.2. rövidített neve: Bölcsőde
1.2.

A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 2316 Tököl, Kossuth Lajos utca 64.

1.2.2. telephelye: 2316 Tököl, Kisfaludy utca 2.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
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2.1.1. megnevezése: Tököl Város Önkormányzata
2.1.2. székhelye: 2316 Tököl, Fő utca 117.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2316 Tököl, Fő utca 117.
3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.

megnevezése: Tököl Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 2316 Tököl, Fő utca 117.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások feladatainak ellátása. A gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 42. § - 42/A. § szerinti bölcsődei
ellátás és a 43/A. § szerinti mini bölcsődei ellátás biztosítása, valamint a 21. § szerinti
gyermekétkeztetés, a 21/A. § - 21/C. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés; ingyenes és
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása.

4.2.
1

4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

889110

Bölcsődei ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Gyvt. alapján a családban nevelkedő 3 éven aluli
gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, valamint testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése,
továbbá gyermekétkeztetés, intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes
intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés.
A bölcsődében

- engedélyezett férőhelyek száma: 40 gyermek

- működő csoportok száma: legfeljebb 3.
A mini bölcsődében

- engedélyezett férőhelyek száma: maximum 16 gyermek, figyelemmel a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 49. §-ában foglaltakra.

- működő csoportok száma: legfeljebb 2
A bölcsőde 40 adagos főzőkonyhát működtethet.

4.4.
1

2

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

104035

Gyermekétkeztetés
intézményében

bölcsődében,

fogyatékosok

nappali
4

3

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

4

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tököl Város közigazgatási területe

4.5.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét Tököl Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg legfeljebb 5 éves határozott időtartamra
pályázati eljárás útján. Az intézményvezető jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, felette az egyéb munkáltatói
jogköröket a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
foglaltak figyelembevételével a polgármester gyakorolja.

A költségvetési szerv képviseletét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (6)
bekezdése alapján az intézmény vezetője (a bölcsőde vezetője] egy személyben (egyedül)
képviseli. A költségvetési szerv vezetője e jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott
csoportjára nézve, vagy akadályoztatása esetén az intézmény valamely dolgozójára írásban
átruházhatja. A kiadmányozás joga kizárólag a bölcsődevezetőt illeti meg.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Tököl Város
Önkormányzatának Bölcsődéje 2022. január 27. napján kelt, 2022. március 1. napjától alkalmazandó
722-1/2022. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2022................................................

P.H.

Magyar Államkincstár

Aláírás
Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Törvényességi szempontból: Jegyző
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ELOTERJESZTES
a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások
felülvizsgálata
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

aljegyző

Az ülések időpontja

2022. január 27.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 8O.§ alapján a
települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további
feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt, melyet minden év
január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül
felül kell vizsgálni.

Ezen jogszabályhely alapján, a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében vált szükségessé a 2019
novemberében felülvizsgált és újrakötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata, melyek
módosítását nem javasoljuk.

.../2022. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzatok és Tököl Város Önkormányzata
közötti 318/2019. (XI.28.) számon megkötött Együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta, azokat
nem módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére

Tárgy: 2022. évi igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban
Előterjesztő

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

aljegyző

Az ülések időpontja

2022. január 27.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 108. §-a
rendelkezik az igazgatási szünetről. „A Kormány a központi államigazgatási szervekre, azok területi és
helyi szerveire nézve igazgatási területenként rendeletben megállapíthatja azt az időszakot (igazgatási
szünet), amely alatt a rendes szabadságot ki kell adni. Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének
vezetője, a Kormány által megállapított igazgatási szünet időtartamán belül, az egyes szervezeti
egységek esetében eltérő időszakban, illetve időtartamban határozhatja meg a szabadság kiadását,
illetve kivételét. Az ilyen módon kiadott, illetve kivett szabadság nem haladhatja meg a
kormánytisztviselő tárgyévre megállapított alapszabadságának a háromötödét."
A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen
feltétele a közszférában foglalkoztatottakat megillető szabadnapok kiadásának előre látható
ütemezése. Az igazgatási szünet az európai uniós gyakorlatban, illetőleg a hazai igazságszolgáltatásban
már kialakított szabályozáshoz hasonló metódusként került bevezetésre. A jogintézmény
alkalmazásával a munkáltató által könnyen áttekinthetővé és racionálisan tervezhetővé válhat a
munkavégzés folyamata, illetőleg elkerülhetők olyan gyakorlati problémák, mint a ki nem adott
szabadnapok több éven át tartó felhalmozódása.
A Kttv. 232. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy: „A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban
felsorolt szervek vezetője - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság
kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.”

A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenő idejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló
30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet] 13. § (1] bekezdése határozza meg
az igazgatási szünet időtartamát az alábbiak szerint: nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely
augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

A Hivatal hatékony és zavartalan működésének egyik elengedhetetlen feltétele a munkatársakat
megillető szabadság előrelátható ütemezése, valamint az egyre gyarapodó ki nem adott szabadságok
felhalmozódásának elkerülése.

Az évek során kialakult gyakorlat, továbbá az éves szabadságolási ütemterv is azt mutatja, hogy a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak nagy része a nyári szünetre, illetve a karácsony és újév közötti
időszakra tartalékolja szabadsága egy részét. A fentiek alapján mind a hivatal munkatársai, mind az
ügyfelek szempontjából célszerű élni az igazgatási szünet elrendelésének lehetőségével.
A Kormányrendelet 14. § szabályozása szerint: „Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének
vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet
és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos
feladatellátást.”

A jegyző az igazgatási szünet tartama alatt csökkentett létszámmal gondoskodik - ügyeleti
rendszerben - a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról, az anyakönyvi igazgatási feladatok
ellátásáról, a pénzügyi zárások, jelentések elvégzéséről és az egyéb haladéktalan intézkedést igénylő
feladatok ellátásáról, valamint arról, hogy a lakossági ügyfélszolgálattal kapcsolatos területeken figyelemmel a Kormány rendeletben foglalt ajánlására- a feladatellátás folyamatos legyen.

Mindezek alapján javaslom a Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünet elrendelését 2022. július

18 - augusztus 19. (25 munkanap) és 2022. december 19 - 2022. december 30. (9 munkanap)
közötti időtartamra. Ezen időtartam alatt időtartama alatt a jegyző a foglalkoztatottak részére legalább
15 napnak megfelelő szabadságot adna ki úgy, hogy a folyamatos feladatellátás és a zavartalan
ügymenet biztosítása érdekében ügyeletet szervez.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2O22.(I....) számú rendelete a
2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi
CXC1X törvény (a továbbiakban a Kttv.) 232.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Tököli Polgármesteri Hivatalban (továbbiakba: Hivatal) dolgozó
köztisztviselőkre, ügykezelőkre, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény alá
tartozó munkavállalókra (továbbiakban együtt: foglalkoztatott) terjed ki.
2. § A Hivatalban a 2022. július 18 - augusztus 19. és 2022. december 19 - 2022. december 30. napjáig
terjedő időszak igazgatási szünet.
3. §
(1) Az igazgatási szünet időtartama alatt a jegyző a foglalkoztatottak részére legalább 15 napnak
megfelelő szabadságot ad ki.

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

4. § Az igazgatási szünet időtartama alatt a folyamatos feladatellátás és a zavartalan ügymenet
biztosítása érdekében ügyeletet kell tartani, csökkentett ügyfélfogadási idővel.

5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és 2021. január 4. napján hatályát veszti.
Tököl, 2022. január 27.

Hoffman Pál

Gaál Ágnes

polgármester

jegyző

ZÁRADÉK
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

2022. január... napján tartott ülésén alkotta, 2022. január ... napján kihirdetésre került.
Gaál Ágnes
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelethez
Jogszabály megalkotása szükségességének indokai: a felhalmozott és ki nem vett szabadságnapok számának

csökkentése
Jogalkotás elmaradásának várható következményei: nincs
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: csökken a felhalmozott és ki nem vett szabadságnapok száma

Környezeti, egészségi következmények: A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Jelen rendelet-tervezettel adminisztratív teher nem jelentkezik.

Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: pénzügyi feltételek

biztosítása nem szükséges.
Aláírás

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:

Törvényességi szempontból: Jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére

Tárgy: A polgármester jogszabály szerinti juttatásának megállapítása
Előterjesztő

jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

aljegyző

Az ülések időpontja

2022. január 27.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVII1. törvény 26.§-a
2022. január 1. napi hatállyal módosította Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 71.§-át, mely a polgármester díjazásáról és költségtérítéséről
rendelkezik.
„A főpolgármester, polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke díjazása, költségtérítése
.....................

(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának
időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000forint.
(3) ..................................
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg...................
f) 75%-a a 10 001 -30 000fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke
havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult."
Az illetmény megállapításra vonatkozó törvényi szabályozás célja, hogy az azonos kategóriájú
önkormányzati vezetők illetménye azonos legyen, tehát az illetmény megállapítása nem képviselő

testületi mérlegelés függvénye, azt a jogszabály a fentiek szerint egyértelműen megállapítja.
Mégis, mivel a polgármester felett a munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja - a
Kormányhivatal álláspontja szerint - szükséges - egyszerű szótöbbséggel - az illetményről történő
döntés meghozatala.

A polgármester havonta költségtérítésre jogosult. Ennek összege az Mötv. 71.§ (1) és (6) bekezdés
alapján az illetményének 15%-a.

.../2022. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától Hoffman Pál polgármester jogszabály szerint
járó

a) illetményét bruttó 975.000.- Ft-ban állapítja meg,
b) költségtérítését - a Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján - az a) pont szerinti illetmény 15%-ában,
146.250.-Ft-ban határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:

Törvényességi szempontból: Jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. január 27-én tartandó ülésére

Tárgy: A településkép védelméről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Sipiczki Zoltán főépítész, Gaál Ágnes jegyző

Az ülések időpontja

2022. január 27.

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. Az előterjesztést a 2021. októberi ülésen

elhangzott észrevételek figyelembevételével felülvizsgáltuk, ennek eredményeként módosult a
módosító rendelet 3-5 §-ai, a 8.§ és a 10. § is és a 11. §-ból törlésre kerül minden bírságolással
kapcsolatos szabály is.
A rendelet módosítását az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII1. törvény
és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2021. július 1. napjától hatályba lépő
változásai teszik szükségessé. 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 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:

1§
A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 3. § 21. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„21.

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

2.§
1

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 anyag használattól (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 hatályát veszti.

4. §
A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 15. § 6. pontja hatályát veszti.

5. §
A településkép védelméről szóló 10/2019.[V.10.] számú rendelet 16. § e) pontja hatályát veszti.

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

„ K 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. §

2

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)

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) A bejelentés tartalmazza:

a)

a bejelentő nevét,

b)

a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

c)

a folytatni kívánt építési tevékenység,
rendeltetésváltoztatás megjelölését,

d)

a tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a
telek helyrajzi számát,

e)

az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok,
reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát.

reklám,

illetve reklámhordozó

elhelyezése

vagy

(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:
a)

meglévő állapotról fényképfelvételt,

b)

műszaki leírást,

c)

a tervezett állapot formáját, mennyiségét, méretét és a kivitelezés technológiáját,
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d)

a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és elhelyezésének módját,

e)

elrendezési rajzot,

f)

reklám elhelyezésének helyétől - amennyiben indokolt - színterve, környezetbe illesztett
látványtervet.

(4) Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem felel meg az (4) 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 LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Tvtv.)
meghatározott határidőn belül (15 nap) a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 26/C §-a szerint hatósági
határozatban kell dönteni.

(6) Amennyiben a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység közterület
használati hozzájáruláshoz is kötött, a közterület-használati hozzájárulás kiadására csak a településképi
bejelentési eljárás lefolytatását követően, a 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,

a)

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

b)

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
a)

a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,

b)

a településképi bejelentés elmulasztása,

c)

településképi bejelentési eljárás során meghozott döntéstől eltérő végrehajtás, valamint

d)

az e rendeletben meghatározott valamely településképi követelmény megszegése esetén.

(2) Az (1) bekezdés a)-d) 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 kell kötelezni."

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

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

§
12.
Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 26. §-a.
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13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik
napon hatályát veszti.

Tököl, 2022. január

Hoffman Pál

Gaál Ágnes

polgármester

jegyző

ZÁRADÉK
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

2022. január... napján tartott ülésén alkotta, 2022. január... napján kihirdetésre került.

Gaál Ágnes jegyző

Aláírás
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, a Pénzügyi Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző

l.
számú
melléklet: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKÜLDÖTT RENDELET-TERVEZET] TöRöJ
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:

1§
A településkép védelméről szóló 10/2019.(V.10.) számú rendelet 3. § 21. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„21. pasztellszínek: kis telítettségű színek, melyek között kerülni kell a mesterséges árnyalatokat,
leginkább a neonszíneket és előnyben kell részesíteni a meleg árnyalatokat, 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
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b)

lemezborítás), és az rikító, erős homlokzati színezés. Színezéskor pasztellszínek alkalmazása
javasolt.
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" telepüiésképi 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."

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:
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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. §
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. *
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(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
aj
b)
c)
d)
ej

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
követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt kell mellékelni. A bejelentésnek a bejelentés
tárgyától függően tartalmaznia kell:
a)
meglévő állapotról fényképfelvételt,
b)
műszaki leírást,
c)
a tervezett állapot formáját, mennyiségét, méretét és a 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.)
meghatározott határidőn belül (15 nap) a 314/2012. (XI.8.) 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,
a)
a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 26/E. § szerint jár el a kötelezési eljárás kell lefolytatni, vagy
b)
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. §
8

(1) AzÁkr. szabályai alapján - hivatalból vagy kérelemre - településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni,
és szükség esetén kötelezést kell kibocsátni
a)
a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,
b)
a településképi bejelentés elmulasztása,
c)
településképi bejelentési eljárás során meghozott döntéstől eltérő végrehajtás, valamint
d)
az e rendeletben meghatározott valamely településképi követelmény megszegése esetén.
(2) Az (1) bekezdés a)-d) 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/A28/C. §-sal 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 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,
b)
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 100.000 Ft-tól 1.000.000
Ft-ig
terjedhet.
(3) Az (l)-(2) 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.
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(2) Az(l) bekezdés szerinti döntéseket a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.J Korm. rendelet
2. § (5) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzati főépítész készíti elő, a Tököli Polgármesteri Hivatal
közrem üködésével."

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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Tárgy. Tököl településképi rendeletének módosítása vélemény

Ügyiratszám: PE/AF/00286-3/2021
Ügyintéző: Ferencz Dóra

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.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kerítés magasságával kapcsolatos előírást

a helyi építési

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 egyértelműen

Fenti jogszabályi

értelmezhető szabályozási

hivatkozásra tekintettel

a

TKR-tervezet

tartalommal kell rendelkeznie

27.§-ának

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, rendeitetésmódosítást 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 lelepülésképi 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 bírság” kifejezés használatát
kérjük.

Állami Főépítészi Iroda
1052 Budapest. Városház u. 7. Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 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/0G286-3/2021

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.
rendelet vagy annak módosítása véleményezési eljárás

Településképi

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

jegyzőkönyvet,

illetve az elfogadott vélemények alapján a 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 időállapot

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 szives tudomásul vételét és az egyeztetési eljárás szabályainak maradéktalan betartását.

Kelt: Budapesten, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint
Dr. Tárnái 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: allamifoepitesz@pest gov hu Web: http://www.kormanyhivalal.hu/hu/pest
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□a
NM-H
Nemien Média-es Hírközlés Hatosét

Epitményengedélyezési Osztály
Iktatószam: EE K /22602-2/2021
Tárgy: Tokol - teeouléskepi rendelet
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
Főu 117
2316

Tisztelt Polgármester Úr!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban Hatóság) Tokol Város
településképi rendeletének módosítási tervezetét megvizsgálta
A tervezet szerinti nvódositás hírközlés: érdeket nem sért, az elfogadás ellen a Hatóság
kifogást nem emel
Fenti véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012 (XI 8 ) Komi rendelet 43*A §-ára hivatkozással adta ki
a Hatóság

Elektronikusan aláirt dokumentum
Kiadmányozta. dr. Rajnai Judit osztályvezető Aranyosné dr Börcs Janka, a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten az
elektronikus aláírás szerinti időpontban
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Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatóság

2509 Esztergom, Slrázsa-hegy E 1525 Budapest, Pf. 86.
Úgy fél fogadás: 1121 Budapest, Költő utca 21
Tel: 1/391-4616

Fax: 1/200-1168

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

7997

Ci.sz.: DINP1/5563-1/2021.

Kérjük, válaszában hivatkozzon
iigyiratszántunkra és ügyintézőnkre!

Ü.intVrabély Panni

Tárgy: Tököl Város, településkép védelméről szóló

rendelet módosításának véleményezése
Hiv.sz.: -

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.lechnerkozpot.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. (XI. 8.) Korm. 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:
Fűn András
igazgató megbízásából

if

&

i)

A
dr. Kézdy Pál
,
általános igazgatóhelyettes
Kapják: 1. Címzett - lak.lechncrkozpont.hu egyeztető felületen keresztül
2. Irattár
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
ALLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

mint katonai légügyi hatóság
1055 Bjaapesi Balaton utca 7 11 • Postacím 1685 Budapest Pf 25
Telefon >36(1)474 1469 • HM 21-670 • Fax ♦ 36 (1j 474-1404 • HM 21-685
E-mail klh@hm gov hu • Hivata Kaau Honvédelmi M:''iszler'jm - EIR

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

sz pédány

Hoffman Pál
Tokol Város Polgármester
rószóre

Tököl
Tárgy: Tököl Város lelepülésrendezési te ivének módosítása
Tisztelt Polgármester Ur!

A fenti hivatkozási számú megkeresésére Tököl Város településrendezési tervének
módosítása tárgyában a katonai légügyi hatóságként eljáró HM Állami Légügyi Főosztály észrevételt

nem tesz, kifogást nem emel

az adott területre vonatkozólag különös követelményeket a
követe menyeivel kapcso atos külörös elvárásokat nem

településrendezési eszkozok tanaim
fogalmaz meg.

Tá|ékoztatom Polgármester urat, hogy véleményemet a teiepulésfejlesztesi koncepcióról. az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökról valamint egyes
településrendezési séjátos jogintézményekről szőlő 314/2012 (XI 8) Korm rendelet (a
továbbiakban- Kormányrendelet} 38 § (4) bekezdés a) pontjára és 9 melléklete táblázata 14
sorának b) pontyára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság k jelöléséről szóló 392/2016. (XII 5.)
Korm rendelet 1 §-ban kijelöli illetékességi területemen eljárva adtam meg
Tájékoztatom tiszteli Polgármester urat, tiogy véleményem nem minősül a Kormányrendelet
9 melléklete táblázatának 20 soráhan meghatározott honvédelemén felelős miniszter mint
államigazgatási szerv véleményének

Budapest, idöpé'yeg szennt

Tiszteletté
Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter
nevében és megbízásából

Halászné dr. Tóth Alexandra ezredes
főosztályvezető
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Önéletrajz
SZEMÉLYI ADATOK

Dr. Sárcsevity Reá
^Gárdonyi Géza utca 54/A, 2360 Gyál

(Magyarország)

£+36302954532
"-‘sarcsevityrea@gmail.com

Neme Nő I Születési dátum 1990. okt. 10.
Állampolgárság Magyar -Szerb

SZAKMAI TAPASZTALAT

~ ~

________________________________________ ■

2021.01.01- Tököl 3. számú háziorvos körzet helyettesítése.

2017. 10. 01.-2020.04.01- általános orvos
Jahn Ferenc Délpesti Kórház és Rendelőintézet, Sürgősségi Betegellátó osztály, Budapest.

2017. 09. -jelenleg - általános orvos,majd háziorvos szakorvos.

Háziorvosi ügyelet, Budapest és agglomerációban jelenleg is.
2015. 05. 05.-2017. 06. 01. Segédápoló/segédápolónő

Heim Pál Gyermekkórház Toxikológiai osztály, Budapest.
Az egyetem mellett éjszakai műszakban ápolónőként dolgoztam.
2015. 07. 01.-2015. 07. 31. Gyakornok

Budai Irgalmasrendi Kórház, Sebészet osztály, Budapest.
2014. 07. 01.-2014. 07. 31. Gyakornok

Budai Irgalmasrendi Kórház, Belgyógyászati osztály, Budapest.

2014.02.-2014.07.Gyakornok

II. számú Gyermekklinika, Sebészeti osztály, Budapest.
2005. -2009. Ápolási asszisztens

Szabadkai Városi Kórház, Szabadka (Szerbia)

Egészségügyi szakközépiskolai tanulmányom során a négy év alatt folyamatosan
gyakorlatoztunk a szabadkai kórházban, így szinte az összes osztály munkájában részt
vettem. Hosszabb idó'tartamú gyakorlatot és ügyeletet végeztem a sebészet valamint a
belgyógyászat osztályon.
TANULMÁNYOK____ ____ ______________________________________________________________________________________ «
2021.11.18- tói Háziorvostan szakorvos

2018. 08. 15 - 2021.11.18 Háziorvostan rezidens

Szegedi Tudományi Egyetem, Szeged

2009. -2017. Általános Ovostudományi Kar - Általános orvos
Semmelweis Egyetem, Budapest

2005. -2009. Egészségügyi nővér- technikus
Egészségügyi Középiskola, Szabadka
1997. -2005. Általános iskola
Széchenyi István Általános Iskola, Szabadka (Jugoszlávia)

1997. -2005. Alapfokú zeneismeret- Gitár szak

Zeneiskola, Szabadka

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK

BESZÉD

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

Idegen nyelvek SZÖVEGÉRTÉS ÍRÁS Hallás utáni értés
Szerb C2 C2 C2 C2 C2
Angol B2 B2 B2 B2 B2

Szintek: A1 és A2: Alapszintű felhasználó - B1 és B2: Önálló felhasználó - Cl és C2:
Mesterfokú felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

■

Díjak és kitüntetések
Semmelweis Egyetem Orvos, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi Diákköri
Konferencián elért III. helyezés a sport hatása az anyagcsere kontroll minőségére

és szövődményeire l es típusú

diabetészben szenvedő gyerekekben című munkámmal (2017)

Tanfolyamok
2005 — Elsősegély tanfolyam - az oktatáson szerzett oklevél
tartományi (Vajdaság) szintű
2005-2006 — Egészségügyi tanfolyam - a HIV-AIDS és a fertőző nemi
betegségek

2007 — Káros szenvedélyek a mai világban - kábítószerek használata a
fiatalok körében

2008 — Humán kapacitásokra való kiképzés:
- Emberi jogok
- Civil szervezetek
- Önkéntes véradási akciók megszervezése

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére

Tárgy: 3. számú háziorvosi körzet működtetésének átadása
Előterjesztő

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

aljegyző

Az ülések időpontja

2022. január 27.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az Önök előtt is ismert, Dr. Szűcs Katalin távozását követően, 2019. július 11. napjától
helyettesítéssel oldottuk meg a 3. számú háziorvosi körzet feladatait.
2019. július 17-én helyettesítési megbízási szerződést, majd 2019. szeptember 1. napjától
feladatellátási szerződést kötöttünk a Co-Medi-Catus Kft-vel (cégjegyzék szám:13-09-073810,
képviseli: Dr. Békássy Szabolcs).

Az ellátás zavartalansága érdekében, Önkormányzatunk a működési engedélyt megszerezte. A Nemzeti
Egészségbiztosítási Alappal (NEAK) az Önkormányzatunk a 156/2019.(V11.30.) számú képviselő
testületi határozat alapján 2019. július 31. napján finanszírozási szerződést kötött.
Ez idő alatt a Co-Medi-Catus Kft. keretein belül a helyettesítési feladatokat több orvos is ellátta, köztük
Dr. Szárcsvity Reá is. A Doktornő a 3. számú háziorvosi körzet praxisjogát át kívánja venni és a körzet
további működtetetését Tököl Város Ön kormányzaté tói átvállalja. A működési engedély kiadásának az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi
közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény, valamint a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM.
rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeknek eleget
tesz. A finanszírozás biztosításának érdekében finanszírozási szerződést köt a Nemzeti
Egészségbiztosító Alapkezelővel.

A Doktornő a Predivna- Med Kft. keretein belül, mint személyes közreműködő végezné a háziorvosi
tevékenységet.

Személyi feltételek tekintetében vállalta a jelenleg önkormányzat által foglalkoztatott szakdolgozó
(asszisztens) tovább foglalkoztatását.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: a törvény) szerint:
A háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit
kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a
praxisjogot engedélyező határozat véglegessé válásától.
A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott
feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.
A törvény az elidegenítés feltételeit a következők szerint szabályozza:

„2/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó
orvost is megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott praxisjoggal érintett
települési önkormányzatnak.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat - a praxisjog engedélyezésére jogosult
egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően -

a} a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az
adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a
felek előszerződést kötnek,
b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a 2/B. §
szerinti feladat-ellátási szerződést kötni, erről az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától
számított 45 napon belül nyilatkoznia kell...."
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„2/B.§ (1) A praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési
önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés)
kötelezően tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket:
a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,

b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,
c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a
fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat,
d) a rendelési idő meghatározása, azzal, hogy az adott településen működő, praxisjoggal
rendelkező háziorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani,

e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,

g) az ellátás
rendelkezések,

nyújtásában

részt

vevő

egészségügyi szakdolgozókra

vonatkozó

h) a szerződés időtartama,
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,

j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.
(la) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fenntartási kötelezettség körében a települési
önkormányzat köteles gondoskodni

a) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő (a
továbbiakban: rendelő) praxisjoggal rendelkező háziorvos részére történő térítésmentes
használatba adásáról,

b) - amennyiben a rendelő nem a háziorvos vagy a háziorvosi szolgáltató tulajdonában
van - a rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a
falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges
cseréjével járó munkák elvégzéséről.
(2) A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év.

(3) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással -felmondja, ha

a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre
vonatkozó előírásokat,
b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely
okból elveszti.

(4) A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható meg.
(5) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a
háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.
(6) A feladat-ellátási szerződést a feladatot ellátó háziorvosi szolgáltató is megkötheti.

(7) A közalkalmazotti jogviszonyban álló, praxisjoggal rendelkező háziorvos esetében az (1)
bekezdésben foglaltakat - a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályokkal összhangban megfelelően alkalmazni kell.
(8) A feladat-ellátási szerződés megkötésekor felmerülő vitás kérdések rendezésében a praxisjog
engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv - a felek által meghatározott
kérdések eldöntésében - segítséget nyújt."

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet (továbbiakban: végrehajtási rendelet) 3. §-a alapján önálló orvosi tevékenységet
végezni csak praxisengedély birtokában lehet, amelynek kiadása annak az egészségügyi
államigazgatási szervnek a hatáskörébe tartozik, amely az adott praxisjoggal érintett egészségügyi
szolgáltató működési engedélyének kiadására jogosult. A végrehajtási rendelet 4. § (3) bekezdés b)
pontja alapján a praxisengedély iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és az önkormányzat által
kötött előszerződést.
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Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi 11. törvény 2/A. §-a szerint, ha az önkormányzat a
praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kíván kötni, úgy a praxisjog
engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően erről a
felek előszerződést kötnek. Tájékoztatom Önöket, hogy az OKFŐ-höz már benyújtottuk az erre
vonatkozó kérelmet, mely reményeink szerint az ülés napjáig megérkezik.
A tököli 3. számú háziorvosi körzet ellátásának érdekében javaslom Dr. Szárcsevity Reá háziorvossal
az előszerződés megkötését, majd a praxisengedély megszerzését követően a határozatlan időre szóló
feladat-ellátási szerződés megkötését.

Kérem, hogy véleményüket kialakítani szíveskedjenek!

.../2022. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete
1) Tököl 3. számú háziorvosi körzet felnőtt lakosságának háziorvosi ellátása érdekében a PredivnaMed Kft. Dr. Szárcsevity Reá háziorvossal - a praxisjog megszerzése esetén és praxisengedély

birtokában - feladat-ellátási szerződést kíván kötni, ennek érdekében az önkormányzat - az Országos
Kórházi Főigazgatóság véleményének kikérését követően - előszerződést kíván kötni.
2) felhatalmazza a polgármestert az e határozat 1. és 2. számú mellékletei szerinti előszerződés, majd a
feladat-ellátási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

.../2022. (....) számú képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete:

FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS
területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat működtetésére
- Tököl 3. számú felnőtt háziorvosi körzet
amely létrejött egyrészről Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő utca 117. képviseli: Hoffman Pál
polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat);
másrészről Predivna- Med Kft. (2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 5., Adószám: 27952364-1-13
Ügyvezető Igazgatója: Dr. Sárcsevity Reá) (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató)

között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.
1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő, 2316 Tököl, Fő utca 90. szám alatti
ingatlanon fekvő épületben található rendelőben területi ellátási kötelezettséggel működtetett Tököl 3. számú
felnőtt háziorvosi praxis (a továbbiakban: praxis) feladatai ellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/B. §- a szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése.
2. Felek megállapítják, hogy az 1. pontban jelölt praxis működtetési jogával Tököl Város Önkormányzata

rendelkezik, a feladatot jelenleg helyettesítés keretében láttatja el.
3. A szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen előszerződéssel arra vállalnak kötelezettséget, hogy amennyiben

Vállalkozó a háziorvosi tevékenység folytatásához szükséges valamennyi jogszabályi feltételnek megfelel,
továbbá rendelkezik a tevékenység folytatására jogosító működési engedéllyel, praxisengedéllyel, illetőleg
felelősségbiztosítással, abban az esetben egymással feladat-ellátási szerződést kötnek.

4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladatellátási szerződést - tekintettel arra, hogy Egészségügyi
szolgáltató igénybe kívánja venni a Nemzeti Egészségbizosítási Alapkezelő pályázat - a legalább 12 hónapja
betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatását - minimum 6 évre kötik.
5. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladat-ellátási szerződést a 3. pontban rögzített

feltételek teljesülését követően, legkésőbb 2022. április 1-ig megkötik.
6. Egészségügyi szolgáltató kijelenti, hogy az általa vállalt feladat ellátási szerződést a háziorvosi feladatok
ellátására, mint Predivna- Med Kft. köti meg. A végleges szerződés megkötése esetén a szolgáltatásért Dr.

Sárcsevity Reá felel, aki a szolgáltatást személyesen nyújtja az Öotv. 2. § (9) bekezdése értelmében.

7. Szerződő Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladat-ellátás feltételeket. Felek
rögzítik, hogy Egészségügyi szolgáltató rendelési ideje az alábbi:
Hétfő: 9-12 óráig, Kedd: 12-15 óráig, Szerda 9-12 óráig, Csütörtök: 15-18 óráig, Péntek: 9-12 óráig.
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8. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási
jogszabályokat, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek bármelyike megtagadhatja a
szerződés megkötését a Ptk. 6:73 § (3) bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá jelen előszerződésben
előírt feltételek hiánya esetén.

9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2022. április 1-ig hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a Felek
feladat-ellátási szerződést kötnek.

Jelen előszerződést a felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és
időben, jóváhagyólag aláírták.

Jelen előszerződés 4 példányban készült, a Képviselőt-testület annak aláírására ..... /2O22.(..... ) önkormányzati
határozatával felhatalmazta a Polgármestert.

Tököl, 2022................................................
Tököl Város Önkormányzata

Hoffman Pál

Dr. Sárcsevity Reá

Vállalkozó

polgármester

.../2022. (....) számú képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete:

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

- Tököl 3. számú felnőtt háziorvosi körzet
amely létrejött egyrészről Tököl Város Önkormányzata (székhely: 2316 Tököl, Fő utca 117., adószám:
157730923-2-13, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviseli: Hoffman Pál polgármester, mint
egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről Predivna-Med Kft. (2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 5., Adószám: 27952364-1-13
Ügyvezető Igazgatója: Dr. Sárcsevity Reá) (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) - együttes említésük
esetén Felek (a továbbiakban: Felek) - között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
1. ) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXX1II. törvény 5. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében megbízza, az Egészségügyi szolgáltató pedig
elvállalja az alábbi egészségügyi alapellátási feladatot: a tököli 3. számú felnőtt háziorvosi körzet felnőtt korú
lakosainak háziorvosi alapellátása, területi ellátási kötelezettséggel.

2. ) Az Egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettsége Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 18/2018. (XII. 21.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1.
mellékletében meghatározott 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási területére terjed ki. A jelen feladat
ellátási szerződés aláírásakor az Önkormányzat átadja az Egészségügyi szolgáltató részére a Rendelet hatályos 1.
mellékletének kivonatát, amely az ellátási terület pontos leírását tartalmazza.
3. ) Az Egészségügyi szolgáltató köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket. Az
Egészségügyi szolgáltató köteles ellátni továbbá a rendelési időben hozzá forduló személyeket, ha heveny
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító
állapotromláshoz vezethet.
4) Egészségügyi szolgáltató feladatának ellátása során a betegeket a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, a
vonatkozó jogszabályi előírások, továbbá szakmai, etikai szabályok betartásával köteles ellátni.

4. ) Az Egészségügyi szolgáltató a 3.) pontban meghatározott szolgáltatások ellátásához szükséges fedezetet a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből
biztosítja. A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával
hozzájárul azzal, hogy a feladatellátás teljesítése másra át nem ruházható, az Egészségügyi szolgáltatót személyes
szolgáltatás-nyújtási kötelezettség terheli.

5. ) A praxisban személyesen közreműködő háziorvos adatai, valamint a szakasszisztens:
a) Dr. Sárcsevity Reá oklevél száma: 231/SE-ÁOK-ORVOS/2017-én kiállított bizonyítvány alapján okleveles
orvosdoktor. Az orvosi alapnyilvántartási száma (orvosi bélyegző száma): 83 998)
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b) Az Egészségügyi szolgáltató tevékenységét szakképzett asszisztens közreműködésével látja el. Az
asszisztens munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatai vonatkozásában a háziorvos
irányítja.
Az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozó: Garbacz Mónika szakasszisztens.

)6. Az Egészségügyi szolgáltató hetente 30 órát rendel. Az Egészségügyi szolgáltató az alább meghatározott
időrendben köteles rendelni, folyamatos ellátást biztosítani:

Hétfő:

9-12

Csütörtök: 15-18

Kedd:

12-15

Péntek: 9-12

Szerda: 9-12

A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám), valamint a Rendeletben szereplő ellátási terület
meghatározását a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. További
tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozik az ügyeleti ellátás, a betegjogi képviselő elérhetősége, a panaszjog
gyakorlásának lehetősége, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ában előírtak.

8. ) Az Egészségügyi szolgáltató távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítésről saját költségére köteles
gondoskodni. Az Egészségügyi szolgáltató helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi
feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítő háziorvos indokolt esetben a helyettesítést
abban a rendelőben is elláthatja, ahol egyébként tevékenységét végzi. Az Egészségügyi szolgáltató a
helyettesítésről haladéktalanul, legkésőbb 24 órán belül köteles írásban tájékoztatni az Önkormányzat erre
kijelölt kapcsolattartóját (Tököli Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodáját).
9. ) Az Egészségügyi szolgáltató a jelen feladat-ellátási szerződésben foglalt háziorvosi alapellátást a 2316 Tököl,
Fő utca 90 alatti - önkormányzat által bérelt - rendelőben köteles biztosítani saját tulajdonú eszközeivel. Az
Egészségügyi szolgáltató a gép-, műszer és egyéb állóeszközök fenntartását, felújítását köteles biztosítani az
alapellátás folyamatos biztosítása érdekében. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi
körében gondoskodik.
10. ) Az Egészségügyi szolgáltató kizárólagosan jogosult használni a 2. számú rendelőt a kapcsolódó helyiségekkel
(orvosi szoba 16,57 m2, nővér szoba: 9,37 m2, vetkőző: 1,68 m2, raktár: 1,68 m2, váró: 6,44 m2, összesen 35,74
m2), míg közös használat mellett a kiszolgáló helyiségeket.

Az Egészségügyi szolgáltató a használatában lévő rendelő és helyiségei fenntartásával járó költségeket saját
maga viseli. A közös használatú kiszolgálóhelyiségek takarítását a saját költségén biztosítja, a kizárólagos
használatában lévő helyiségek takarításáról maga köteles gondoskodni.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Tököl, Fő utca 90. szám alatti helyen a saját költségén biztosítja Egészségügyi
szolgáltató részére a fűtést és a közműveket (víz, gáz, villany, csatorna, szemétszállítás). Az Egészségügyi
szolgáltató vállalja, hogy a rezsi-költségeket az általa kizárólagosan használt helyiségek nagyságának (m2)
arányában megtéríti az Önkormányzat részére az Önkormányzat által kiállított számla kézhezvételét követő 8
napon belül.
Egészségügyi szolgáltató a közös használatba adott helyiséget kizárólag az 1. pontban meghatározott
kötelezettségekből eredő feladatok ellátása céljára használhatja, jogot annak más célra történő hasznosításához,
illetve további használatba, albérletbe adásához nem szerez.

Egészségügyi szolgáltató a pontban megjelölt helyiségeket, valamint az egyes berendezési és egyéb tárgyakat
jegyzőkönyvben leltár felvételével veszi át az Önkormányzattól, a használatba átvett ingó és ingatlanvagyont
rendeltetésszerűen köteles használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt az Önkormányzatnak meg
kell térítenie.
11. ) A körzetmódosítás - kivéve az új közterületek körzetbe sorolása - miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár
esetén az Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni
az Egészségügyi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.
12. ) Az Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátásban részesített személyekről és a nyújtott ellátásról a hatályos
jogszabályokban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt, valamint nyilvántartást vezetni, és arról az arra
jogosultaknak felvilágosítást adni.

13. ) A Felek jelen feladat-ellátási szerződést a másik félhez írásban intézett felmondással megszüntethetik, jelen
feladat-ellátási szerződés csak olyan határidővel mondható fel - minimum 6 hónap -, amely alatt biztosítható az
ellátás folyamatossága. A felmondási idő alatt az Egészségügyi szolgáltató köteles a szerződésben vállalt
közszolgáltatási feladatait folyamatosan teljesíteni, melyet az Önkormányzat ellenőrizhet.
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14. ) Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - írásban azonnali hatállyal felmondja az
Egészségügyi szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén különösen, ha
a) az Egészségügyi szolgáltató jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az Önkormányzat írásbeli
felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a szolgáltatásra vonatkozó
jogszabályokban foglalt működést szabályozó előírásokat,

b) az Egészségügyi szolgáltató az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely
okból elveszti. A feladat-ellátási szerződés azonnali hatályú felmondása esetén az Egészségügyi
szolgáltató kártérítésre nem tarthat igényt.

15. ) A működéssel kapcsolatosan az Egészségügyi szolgáltató által harmadik személynek okozott kárért saját
maga felel, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget
vállal arra, hogy a háziorvosi feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély
és hatályos felelősségbiztosítási szerződés birtokában látja el. A háziorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az
egészségügyi államigazgatási szerv szakmai felügyelő szakfőorvosai látják el.
16) Az Egészségügyi szolgáltató jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az
Önkormányzat az Egészségügyi szolgáltató személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) a) pontja alapján a
háziorvosi feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen feladat-ellátási szerződéssel összefüggésben,
annak megszűnéséig kezelje. Önkormányzat nyilatkozik, hogy Egészségügyi szolgáltató személyes adatait
szigorúan bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, azokat kizárólag a
háziorvosi feladatellátás felügyeletét ellátó szerveknek (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Pest Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya részére továbbítja. Megbízott az Infotv. 21. §-ában meghatározott
esetekben a személyes adatainak a kezelése ellen tiltakozhat, valamint jogorvoslatért közvetlenül a
Törvényszékhez fordulhat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élhet.

17.) Jelen feladat-ellátási szerződés 2022.................................... napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól,
azzal, hogy Egészségügyi Szolgáltató által igénybe vett letelepedési támogatásra tekintettel azt minimum 6 éven
át fenntartják. Jelen feladat-ellátási szerződés csak a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.
Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek közhiteles nyilvántartásba bejegyzett adataiban, valamint a jelen
szerződés 5.) pontja szerinti szakasszisztens személyében bekövetkező változás. Az említett változásokról az
érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 10 munkanapos határidővel
vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 munkanapon belül köteles értesíteni.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendeletben, a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati
ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendeletben és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.)
NM rendeletben foglaltakat, valamint a Polgári Törvény könyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.

A Felek a feladat-ellátási szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag
aláírják.
Tököl, 2022...............................
Tököl Város Önkormányzata

Hoffman Pál polgármester

Dr. Sárcsevity Reá

Vállalkozó
Aláírás

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére

Tárgy: Az óvodák és a Bölcsőde nyári zárva tartása, ügyeleti rendje
Előterjesztő

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

óvodavezetők, bölcsődevezető, aljegyző

Az ülések időpontja:

2022. január 27.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
1. A Bölcsőde a bölcsőde nyári zárva tartására vonatkozó intézményvezetői kérése az alábbi:

2021- ben is a bölcsőde ünnepnapokon és munkaszüneti napokon zárva tart.
A nyári szünetben az ügyelet és a zárás időpontját az alábbiak szerint tervezzik:

Ügyelet: 2022. augusztus 1-2022. augusztus 14-ig (2 hét)
Zárás: 2022. augusztus 15 -2022. augusztus 28-ig (2 hét)
Nyitás első napja: 2022. augusztus 30.
A téli szünetben az ügyelet és a zárás időpontja az alábbiak szerint alakul:

Zárás előtti utolsó munkanap: 2022.12.23.

Ügyelet: 2022.12.27.-2022.12.30.
Nyitás első napja: 2023. 01.02.

2022- ben a Bölcsődék napja, április 21-e csütörtök. A 15/1998. NM rendelet szerint ez a nap
nevelés-gondozás nélküli munkanap.
2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (3) bekezdése
alapján a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva
tartásának rendjét. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet 3.§ (7) bekezdése szerint „Az óvodában
a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben meghatározottak szerint gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári
zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét
nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

A jogszabályban foglaltak figyelembe vételével a Bölcsőde és az óvodák nyári zárva tartására és
ügyeleti rendjére vonatkozó tervezetet a határozati javaslat szerint terjesztem Ön elé.

.../2022. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete

1) a Városi Bölcsőde 2021/2022. gondozási-nevelési évére a nyári nyitva tartást és az ügyeleti rendet
az alábbiak szerint hagyja jóvá:__________________________________________________________
zárás ideje
Nyári zárás: 2022. augusztus 15-től - augusztus 28-ig.

Nyitás: 2022. augusztus 30.

Ügyelet

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

2022. december 27.- 2022. december 30.
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A Bölcsődék napja, április 21-e nevelés-gondozás nélküli munkanap.
2) az óvodák 2022. évi nyári zárását és ügyeleti rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak 2022, nyári zárási ideie ügyeleti beosztással
ÓVODA NEVE

NYÁRI ZÁRÁS IDEJE

ÜGYELETET ELLÁTÓ ÓVODA

Horvát Óvoda, Csépi út 6.

2022. július 25 - augusztus 19.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

Tel: 06(20)316-9984

Nvitás: 2022. augusztus 22.

Napsugár Óvoda, Csépi út 6.

2022. július 25 - augusztus 19.

Tel: 06(20)317-0270

Nvitás: 2022. augusztus 22.

Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.

2022. július 25 - augusztus 19.

Tel: 06(20)512-2220

Nvitás: 2022. augusztus 22.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

Lakótelepi Szivárvány Óvoda,
Kisfaludy u.

Horvát Óvoda, Csépi út 6.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

2022. június 27 - július 22.

Tel: 06(20)317-0320

Nyitás: 2022. július 25.
Napsugár Óvoda, Csépi út 6.

Lakótelepi Szivárvány Óvoda,

2022. június 27- július 22.

Kisfaludy u. Tel:06-20-317-0420

Nvitás: 2022. iúlius 25.

Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.

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

Zárás ideje

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

2022. december 22 - január 1.
Nvitás: 2022. január 2.

Ügyeletet ellátó óvoda

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

2022. december 22, 23,27, 28, 29, 30.

Határidő: folyamatos

Felelős: óvodavezetők, bölcsődevezető
Aláírás
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Szerződés száma (2021/2022): 2699
Intézményi regisztrációs kód: 6020

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről:
a Magyar Labdarúgó Szövetség
(székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/D., Fővárosi Törvényszék által 01-07-0000025. sz. alatt nyilvántartott
társadalmi szervezet, adószáma: 19020848-2-44, képviseli dr. Vági Márton főtitkár),
a továbbiakban: MLSZ mint Megbízó,

másrészről
a(z) Tököl Város Önkormányzatának Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvodája (a továbbiakban:

Intézmény)
székhelye: 2316 Tököl Fő utca 49.
adószáma: 16793772-2-13
OM azonosítója: 032981
képviseli: Magyarics Lászlóné intézményvezető,
- a továbbiakban együttesen, mint: Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:
I. Az együttműködési megállapodáscélja, tárgya

I. 1. Felek együttműködésénekcélja:

a)

a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjához igazodva, a gyermekek egészséges életmódra
nevelésének, testi-lelki fejlődésének, a mindennapos testedzési programjának elősegítése;

b) a 2014. január 1. napja és 2017. december31. napja között született gyerekekből álló sportcsoportok szervezése;
c)

a labdarúgás népszerűsítése,a sportág alapjainak szélesítése.

II. A Felek jogállása, együttműködésénekkeretei

II. 1. Felek egymás fontos partnereként szoros együttműködésben fejtik ki közös tevékenységüket a sport, az ifjúság

egészségeséletmódra nevelése, azon belül a labdarúgás fejlesztése érdekében.

11.2. Az MLSZ, mint országos sportági szakszövetség, a sportról szóló 2004. évi 1. törvény 20. § (1) bekezdése alapján a
labdarúgás terén kizárólagos jelleggel irányítói feladatot lát el.
11.3. Az Intézmény, mint köznevelési intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 21. § (1) bekezdése, illetve 24. § (1) bekezdése alapján jogi személy, amely szakmai tekintetben önállósággal bír,
illetve szervezetével és működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörébe.

11.4. Az MLSZ szervezi az OTP Bank Bozsik Intézményi Programot (továbbiakban: Program), amely kifejezetten a
köznevelési intézmények tanulói számára szervezett labdarúgó program.
11.5. A Felek rögzítik, miszerint az Intézmény - jelen megállapodás szerint alakuló - sportcsoportjai az Intézmény
pedagógiai elvei és az MLSZ szakmai követelményei figyelembevételével szerveződnek, végzik tevékenységüket.
11.6. A tevékenységi rendszerbe bevont gyermekek foglalkoztatását - az Intézmény létesítmény-bázisának igénybevételével
- felkészült szakemberek (testnevelő, óvodapedagógus, labdarúgó edző) végzik.
11.7. Felek vállalják, hogy a rendszeres foglalkozás- és játéklehetőség biztosításával, egységes képzési, pedagógiai,
egészség-nevelési, és szervezési elvek alapján működtetik a Programot.
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III. Az MLSZ kötelezettségei

III. 1.

Az MLSZ Program célkitűzéseivel összhangban,az intézményi labdarúgó utánpótlás-nevelési programban folytatott
tevékenységgel hozzájárul az egészséges életmódra-nevelés társadalmi céljainak, óvodai keretek között történő
megvalósításához.

111.2.

Az MLSZ a tevékenységével népszerűsíti a labdarúgást, elősegíti a sportág alapismereteinek elsajátítását, a
labdarúgó utánpótlás-bázis szélesítését, a kiválasztást, és a tehetséggondozást.

111.3.

Az MLSZ elősegíti a nevelési-oktatási intézményeken belüli rendszeres foglalkoztatások megszervezését, az
intézmények és diáksport egyesületek csapatai közötti mérkőzések lebonyolítását.

111.4. Az MLSZ az Intézmény részére a foglalkozások megtartásához, e megállapodásba rögzített sporteszköz támogatást
nyújt, amelyet 2022. október 31-ig ad át véglegesen, amennyiben jelen megállapodásban meghatározott feltételek
maradéktalanul teljesültek, és az 1. / B. sz. mellékletben {Intézmények Minőségbiztosítási Táblázata - Óvoda kategória
nyilatkozat) foglaltak teljesítését vállalja és teljesíti:

a) BRONZ (minimum kaiegória):50.000~, Ft értékben
b) EZÜST (optimum kategória):100.000-, Ft értékben
c) ARANY (prémium kategória):!50.000-, Ft értékben.
111.5.

Külön megbízási szerződés alapján a programmal kapcsolatos feladatai ellátásához a sportcsoportvezetőknek
tiszteletdíjat biztosít.

111.6. Az MLSZ a gyermekeket a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és
a Tanács(EU) 2016/679 rendelete (Általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), az esetleges további, az Európai
Unió által alkotott - közvetlenül alkalmazandó - jogi normáknak, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek és a vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezéseinek mindenben megfelelő módon veszi központi nyilvántartásba (regisztrált játékos), illetve
kezeli az adataikat, különösen a jelen megállapodás V.l 1. pontja szerint. Az MLSZ a gyermekeket a következő személyes
adataik szerint veszi nyilvántartásba: név, születési hely-, idő, anyja leánykori neve. Az érintett személyek tájékoztatásáról
az V. 12. b) pontban foglaltak szerint a nevelési-oktatási intézmény gondoskodik. Azért, hogy az érintettek személyes
adatainak kezelése az MLSZrészéről a jogszabályoknakmegfelelöen történik, az MLSZ felel.
111.7. Az MLSZ a regisztrált gyermekek számára központi biztosítást köt (Groupama Garancia Biztosító: Csoportos Élet-, és
Balesetbiztosítás)a 2021/2022-es tanévben.

111.8. Az Intézmény sportcsoportjai, regisztrált gyermekei számára, az Intézmény saját kérése alapján, az MLSZ lehetőség
szerint részvételi lehetőséget biztosít az országos tanévzáró gyermeklabdarúgó fesztiválján.
111.9. Az MLSZ által a jelen megállapodás alapján tett vállalások teljesítésének feltétele, hogy az Intézmény a IV. fejezetben
meghatározott feladatait maradéktalanul és határidőre teljesítse.
Az
IV.

Intézménymegállapodásszerinti kötelezettségei

IV. 1. Az Intézmény labdarúgó sportcsoportokat szervez az intézményében foglalkoztatott 2014. január 1. és 2017. december
31. között született leányok és fiúk számára az 1. / B. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
IV. Az Intézmény kijelenti, hogy az Intézmények Minőségbiztosítási Táblázatában (Óvoda kategória nyilatkozat)
2.
foglaltakat megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ennek alapján Intézmény az alábbi sportcsoportok
kiállítását vállalja:
Sorszám

Létszám

Korcsoport

Ffi/női

Csoportvezető

1. csapat
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0. kor

vegyes

444556 UNGI MILÁN CSABA

I V.3. Az Intézmény vállalja, hogy sportcsoportonként (minimum 10 fő) heti egyszer (optimum és prémium kategóriában
heti kétszer) egy órában biztosítja a gyerekek rendszeres, szakszerű foglalkoztatását.
1V.4. Az Intézmény szerződésbenrögzített vállalása szerint biztosítja a sportlétesítmények, sportcsoportok általi használatát.
1V.5. Az Intézmény regisztrált sportcsoportjai részt vesznek a Program részeként az MLSZ körzeti tornákon, grassroots
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fesztiválokon - az összes regisztrált gyermekkel - 2021. szeptember és 2022. június között 4 alkalommal az előírt
időpontokban, a sportcsoportvezető irányításával.
I V.6. Az Intézmény elősegíti a kiválasztott tehetséges gyermekek labdarúgó egyesülethez/klubhozirányítását,
7.
IV.
Az Intézmény vállalja, hogy a sportcsoportvezetők közreműködésével a saját adatait-, az ebben a megállapodásban
rögzített sportcsoportok-, gyerekek adatait, a foglalkozások helyét, idejét, a versenyjegyzőkönyvekhezszükséges adatokat,
elektronikus úton a kért határidőre rögzíti az IFA-ban.

8.
IV.
Az Intézmény a nevezéseket időben leadja, a gyerekek szükséges személyes adatait - a GDPR, és az egyéb vonatkozó
jogszabályok, rendelkezéseinekfigyelembevételével- az MLSZrészére továbbítja.
9.
IV.
Az Intézmény tudomásul veszi, hogy a Program, a foglalkozások megtartásával-, a körzeti alaptornák/fesztiválok
megszervezésével összefüggően személyes adatok feldolgozását, kezelését igényli, melyet az MLSZ végez a nyilvántartási
rendszerében (IFA). A személyes adatok MLSZ részére történő megadásával adattovábbítás történik, amelynek során az
MLSZadatkezelővéválik, így az MLSZ-tis terhelik az ehhez kapcsolódó adatvédelmi kötelezettségek.

IV. 10. Tekintettel arra, hogy a személyes adatokat a fentiek alapján az MLSZ nem az érintettektől szerzi be, az Intézmény
vállalja az adatvédelemmel összefüggő feladatok ellátását különösen:
a) megteremti a jelen megállapodás szerinti adattovábbítás jogalapját, és teljesíti az ezzel összefüggő egyéb adatvédelmi
kötelezettségeit;
b) a személyes adatok MLSZ általi kezelésénekjellemzőit tartalmazó adatkezelési tájékoztatók elérhetőségéről az érintetteket
(tanulókat és törvényes képviselőjüket) - a törvényes képviselők által a Programban való részvételhez való hozzájárulásukat
tartalmazó nyilatkozatban - tájékoztatja, valamint tájékoztatja azokat a pedagógusokat is, akik a Magyar Diáksport
Szövetség PedagógustovábbképzésiAkkreditációs Testületi(a továbbiakban: PAT)tanúsítvány ukataz Intézmény Programhoz
való csatlakozása érdekében az MLSZ rendelkezésére bocsátják, de az IFA-hoz nem kapnak hozzáférést, az alábbiak szerint
és olyan módon, amellyel a későbbiek folyamán bizonyítani tudja a tájékoztató elérhetősége megküldésének megtörténtét.
c) V.3. pontban feltüntetett, Bozsik Intézményi Programmal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató megismerését és
megismertetésétaz érintett tanulókkal, azok törvényes képviselőivel és pedagógusokkal,amely az alábbi linken érhető el:

https://adatvedelem.mlsz.hu/dokumentumtar/adatkezelesi-tajekoztatok/fiatalkoru-labdarugokra-vonatkozo-kulon-adatkezele
sek/bozsik-intezmenyi-prograrrhttps://adatvedelem. mlsz.hu/dokumentumtar/adatkezelesi-tajekoztatok/fiatalkoru-labdaru
gokra-vonatkozo-kulon-adatkezelesek/bozsik-intezmenyi-program
d) a PATtanúsítványokIFAprogrambanvaló kezelésévelérintettmunkatársaivalaz MLSZ által erre a célra készített
adatkezelési tájékoztatót megismerteti, amely az alábbi honlaponérhető el:
https://adatvedelem.mlsz.hu/dokumentumtar/adatkezelesi-tajekoztatok

/sportszakemberrel-kapcsolatos-adatkezelesek/bozsik-intezmenyi-program-pedagogus-akkreditalt-tanusitvan

e) a játékosok személyes adataival kapcsolatosan, az MLSZ-hezbeérkezö megkeresésekteljesítése érdekében az MLSZ
kérésére az adatok felvételének körülményeiről; az adatokban bekövetkezett változásról; azok részleges vagy teljes törléséről
az MLSZrészére a legrövidebb időn, de legkésőbb 10 napon belül tájékoztatást ad,
f) a regisztrált gyermekek törvényes képviselőiről az MLSZ kérésére tájékoztatást ad, amennyiben azok saját kérésükre a
GDPR-ban meghatározott összefüggő érintetti jogaikat gyakorolni kívánják - mivel az MLSZ a regisztrált gyermekek
törvényes képviselőiről nem rendelkezik adatokkal.

Felek a hozzájuk beérkező megkeresésekkel kapcsolatosan a GDPR, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok és a rájuk
vonatkozó adatvédelmi szabályzatokrendelkezéseinekbetartásávaljárnak el.
Az MLSZ mentesül minden olyan felelősség alól, amely a fentiek be nem tartása miatt keletkezett.

IV. 11. Az Intézmény vállalja, hogy a körzetben regisztrált labdarúgó utánpótlás nevelő egyesülettel együttműködési
megállapodást köt (2. sz. melléklet).

IV. 12. Az Intézmény vezetője vállalja, hogy az átvett sporteszközök átvételi elismervényét (3. sz. melléklet) az átvételt
követően kinyomtatja, aláírja, illetve a kért határidőre az elismervényt átadja a körzeti szervezőnek.
IV. 13. Az Intézmény tudomásul veszi, hogy az Intézmény a jelen megállapodás alapján csak az IFA-ban vállalt feladatok
beregisztrálását, a hiánytalan dokumentáció leadását (úm. jelen együttműködési megállapodás és annak mellékletei),
valamint a megállapodásban rögzített összes feladat maradéktalan elvégzését követően jogosult az MLSZ juttatásaira. A
határidőn túl beérkezett dokumentációt az MLSZ-nekjogában áll elutasítani.
IV.14. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (Vili. 30.) Korm. rendelet 17. § (1), (2) és (3)
bekezdései alapján a fent említett a Program versenyein (körzeti tornák és grassroots fesztiválok) résztvevő tanulók
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felügyelete, illetve a versenyekre való utazás időtartama kötött munkaidőben ellátható pedagógusi feladat, amelynek az
elrendeléséről az intézményvezető, mint e tekintetben a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult dönteni.
V. Titoktartás, adatvédelem

V. 1. Felek a közös tevékenységük során tudomásukra jutott, bármelyikük tevékenységével kapcsolatos üzleti és személyes
adatokat, információkat, bizalmasan kezelik, azokról harmadik személynek csak a másik fél kifejezett, írásban is
megerősített engedélyével adhatnak felvilágosítást, kivéve, ha azok közlését jogszabály, bíróság, vagy arra illetékes hatóság
írja elő.
2. Felek jelen megállapodás teljesítése során kötelesek - a fentiek szerint - a GDPR. és az Infotv. releváns, a személyes
V.
adatok védelmére, kezelésére és feldolgozására vonatkozó rendelkezéseinek, a ráj uk vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági
tárgyú szabályzataiknak kölcsönös betartására. Mindegyik Fél önállóan felel a saját hatáskörében megvalósuló
adatkezelésekért.

V.
3.
A
Bozsik
Intézményi
Programmal
kapcsolatos
adatvédelmi
tájékoztató
a
https://adatvedelem.mlsz.hu/dokumentumtar/adatkezelesi-tajekoztatok/fiatalkoru-labdarugokra-vonatkozo-kulon-adatkezele
sek/bozsik-intezmenyi-programlinken érhető el.
4. Az Intézmény vezetője a megállapodás aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy az IFA használatához szükséges névre
V.
szóló egyedi azonosítót titkosan kezeli, és azt az MLSZ külön, előzetes írásos felhatalmazása nélkül nem hozhatja harmadik
személy tudomására, és megakadályozza a hozzáférési jogával való visszaélést azáltal, hogy megőrzi a hozzáférési kód
titkosságát és gondoskodik a személyes hitelesítő eszköz kizárólagos használatáról.

V. 5. Bármelyik Fél a titoktartási, adatok védelmére, kezelésére és feldolgozására vonatkozó kötelezettségeik megsértésével
okozott kárt - a kár bekövetkezésének terhére történő felróhatósága esetén, a vonatkozó jogszabályok szerint - köteles
megtéríteni.
VI. A megállapodás időtartama, megszűnése

VI. 1. Jelen megállapodása 2021. szeptember 1. napjától 2022. október 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre és a
Felek általi aláírással, az utolsóként aláíró Fél aláírása napján lép hatályba. Felek rögzítik, hogy kölcsönösen, ráutaló
magatartással 2021. szeptember 1. napjától kezdve a jelen megállapodásban foglaltak szerint járnak el. Az Intézmény
programhoz való csatlakozásánaktényleges időpontja az IFA-ban történő regisztráció kezdete.
V1.2. Felek a jelen megállapodástközösmegegyezésselbármikor megszüntethetik.
VI. Jelen megállapodást bármely Fél jogosult indokolás nélkül, írásban, 30 napos felmondási idővel felmondani (rendes
3.
felmondás).

VIA. Jelen megállapodást bármely Fél jogosult azonnali hatállyal, indokolással ellátva, írásban felmondani valamely másik
Fél súlyosan szerződésszegőmagatartása esetén.

VI. 5. Amennyiben jelen együttműködési megállapodás megszűnik, az erre épülő külön megállapodások az azokban foglalt
tartalom szerint szűnnek meg.
VII. Egyéb rendelkezések

VILI. Felek megállapodnak abban, hogy ajelen megállapodássalösszefüggö minden (jog)nyilatkozatot írásban-a
megállapodás VII. 5 pontban meghatározott kapcsolattartói e-mail címre küldött levél vagy elektronikus levél formájábantesznek. A Felek vállalják, hogy bármely változás tekintetében, amelyjelen megállapodást érinti - így különösen: a Felek
adatai, a körülmények, illetve a kapcsolattartók változása- egymást haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől
számított 3 munkanapon belül, írásban értesítik.
2.
VII.

A jelen megállapodás kizárólag a Felek kölcsönös egyetértésével, írásban módosítható.

VII.3. Az együttműködő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint jelen
megállapodás módosításával, megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok, értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen
pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban
igazolt személyes átadással történhet.

VI1.4. A nyilatkozatok, értesítések az alábbiak szerint tekinthetők közöltnek:

a) személyesentörténő, illetve futár általi kézbesítés esetén az átadás átvételi elismervényen szereplő időpontban;
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b) tértivevényes küldemény esetén, a tértivevényen szereplő átvételi időpontban, vagy kézbesítés megkísérlésének
napján, ha a címzett az átvételt megtagadta vagy a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a cím
vagy a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt, illetve a kézbesítés akadályozott volta miatt meghiúsult.
Egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követő 5.
(ötödik) munkanaponkeíl kézbesítettnek tekinteni;
c)

ajánlott levél a postára adás napját követő 5. (ötödik) munkanapon;

d) az elektronikus levél abban az időpontban, amikor a címzett a levél elolvasását elektronikusan visszaigazolta, ennek
elmulasztása esetén az elküldést követő harmadik munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesítést küldő Fél a
kapcsolattartó távollétéről kap értesítést.
VII.5. Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeketjelölik ki:

Az MLSZ részéről:

Név:

Majoros Attila

beosztása:

intézményi programvezető

címe:

1112Budapest, Kánai út 2.D.

e-mail címe:

majoros.attila@mlsz.hu

telefonszáma: +36 30 77 42 585

Az Intézmény részéről:
Név: Magyarics Lászlóné
beosztása: intézményvezető

címe: 2316 Tököl Fő utca 49.

e-mail címe:
telefonszáma:

VII.6. Jelen megállapodás aláírásával a Felek tudomásul veszik, hogy a megállapodás megkötése és teljesítése, valamint a
Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából az Infotv. és a GDPR alapján, a Megállapodás teljesítéséhez szükséges
mértékben és időtartamig kezelik, azokat (jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági ellenőrzés, bejelentés kivételével)
harmadik személy felé nem továbbítják. Felek e körben kifejezetten rögzítik azt is, hogy - különösen a GDPR 13-14.
cikkében foglaltakra tekintettel - a jelen Megállapodásban megjelölt, (saját) kapcsolattartóikat megfelelő módon
tájékoztatják a személyes adataik jelen Megállapodás keretében történő feltüntetéséről, illetve a másik Fél kapcsolattartóját
is megfelelő módon tájékoztatják a személyes adataik kezeléséről.
VII.7. Jelen együttműködési megállapodás teljesítése során felmerülő kérdéseket (különös tekintettel a megállapodás
értelmezése, végrehajtása során, illetve a megállapodásból eredő jogokkal kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő
bármely vitás kérdésre) együttműködő Felek elsősorban tárgyalás útján rendezik.
VII.8. Abban az esetben, ha jelen megállapodás bármely része a későbbiekben érvénytelennek bizonyulna, a megállapodás
egyéb részei továbbra is hatályban maradnak.
VII.9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény könyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései irányadóak.
A jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletei az alábbi dokumentumok, azzal, hogy a 3.számú melléklet az eszközökkel
kerül átadásra:
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Mellékletek:

1. / B. sz. - Intézmények MinőségbiztosításiTáblázatafÓvoíZaAraregőhaw/to/rozat)
2. sz. - Szakmai Együttműködési Megállapodás
3. sz. - Sporteszközök átvételi elismervénye(az eszközökkel kerül átadásra)
4. sz. - Nyilatkozat

Jelen megállapodás egymással mindenben megegyező 2 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány az MLSZ-t, 1
példány az Intézményt illeti. Jelen megállapodást és annak mellékleteit a Felek elolvasták, megértették, aláírásra jogosult
képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt:........................................................................................................................ (év) .............................. (hó)......... (nap)

dr. Vági Márton főtitkár

Intézményvezető

Magyar Labdarúgó Szövetség

P.H.

P.H.
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2. számú melléklet

Szakmai Együttműködési Megállapodás
a Magyar Labdarúgó Szövetség 2021/2022-es tanévi
Intézményi Labdarúgó Után pótlás-nevelési Program támogatásához

amely létrejött egyrészről
a(z) Tököl VárosÖnkormányzatánakHagyományőrzőNapközi Otthonos Óvodája(a továbbiakban: Intézmény),
székhelye: 2316 Tököl Fő utca 49.
adószáma: 16793772-2-13
OM azonosítója: 032981
képvisel i: Magyarics Lászióné intézmény vezető,

másrészről-^. .
■ 1
a(z)............. LO.W.'r...y.djl........ (a továbbiakban:Sportszervezet között .
székhelye: tAÓ?............. /........... ........., ...
.........
adószáma: X 9 $ ó 2^ 2/í— / " /

<

.A:..

képviseli:............................................................................

a labdarúgó utánpótlás-nevelés elősegítése, az egyesületi labdarúgó utánpótlás folyamatos biztosítása érdekében.
1.

Az együttműködési megállapodás tárgya

Magyar Labdarúgó Szövetség OTP Bank Bozsik-program Intézményi és Egyesületi Labdarúgó
Utánpótlás-nevelési Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, az utánpótlás-nevelési, kiválasztási munka

A

elősegítése, a labdarúgás sportág népszerűsítése.
2.

A Felek kötelezettségei

1.1

A Sporíszervezetvállalja:

a) Az Intézményi program téli, tavaszi körzeti rendezvényei számára - előzetes egyeztetést követően - fedett és
szabadtéri létesítményeit térítésmenetesenrendelkezésre bocsájtja.
b)
A Sportszervezet utánpótlásedzöi (fiatal és felnőtt játékosai) együttműködnek az Intézményi- program
szakembereivel (körzeti szervező, sportcsoportvezető) a körzeti rendezvények lebonyolításában (alaptornák és
grassroots fesztiválok).
c)
A Sportszervezehez irányított tehetséges labdarúgó gyerekek regisztrálását, képzését, versenyeztetését.
d)
Megfelelő tárgyi feltételeket biztosít az utánpótlás korcsoportban sportoló gyerekek részére.
e)
Az utánpótlás nevelés keretében biztosítja a regisztrált gyerekek szakszerű foglalkoztatását és a szakmai
követelményeknek, valamint az életkori sajátosságoknakmegfelelő edzésszámmal való felkészítését, versenyeztetését
a 2021/2022-es évadban.
f)
A Sportszervezet utánpótlásedzői és szakmai vezetője folyamatosan együttműködik az Intézmény
szakembereivela tehetségek kiválasztásaérdekében.
1.2

Az Intézmény vállalja:

a) A tehetséges gyerekek labdarúgó Sportszervezehez való irányítását.
b)
A regisztráltatás folyamán az Intézmény felelős vezetője az egyesületi utánpótlásba bekerülő gyermek
iskolalátogatását megfelelően igazolja.
c)
A fenti korcsoportos tanulók szakszerű foglalkoztatását, a szakmai követelményeknek, valamint az életkori
sajátosságoknakmegfelelő edzésszámmalvaló felkészítését az MLSZiskolai rendszerében.
d)
Segíti a labdarúgásban tehetséges, de a tanulásban lemaradó regisztrált gyermekek felzárkóztatását.
e)
Gondoskodik a tanórán kívüli labdarúgás népszerűsítéséről, működtetéséről.

Kelt:.............................................................................................. ,...................... (év) ............................... (hó).......... (nap)

Intézményvezető

P.H.

7

4. számú melléklet

NYILATKOZAT
Alulírott: Magyarics Lászlóné Intézményvezető tudomásul veszem, hogy amennyiben az Intézmény előzetesen megjelölt
kategórianyilatkozatához (1. / B. sz. melléklet) szükséges végzettség/képesítés igazolás nem érkezik meg a Magyar
Labdarúgó Szövetséghez a kategória nyilatkozatban előírt határidőre, úgy az Intézmény alacsonyabb támogatási kategóriába
kerül besorolásra az MLSZ-ben rendelkezésre álló végzettség igazolások figyelembevételével. A kategória besorolást az
intézményi programvezető ellenőrzi és hagyjajóvá.

(év) .................................. (hó)........... (nap)

Kelt:

Intézményvezető

PH.
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Xz intézmény/DSE regisztrációs kódja:

Együttműködési Megállapodás: 1/B sz. melléklet

A Magyar Labdarúgó Szövetség
Intézményi Quality Mark táblázata
(Óvoda kategória nyilatkozat a 2021/2022-es tanévben)

KRITÉRIUMOK
1.

Csatlakozás feltétele

lopt'mum kategória)

Foglalkoztatás
(leány-, fiú-, vegyes csapatok)

Sportcsoport

1 sportcsoport minimum 10 fő

2 sportcsoport minimum 20 fö

Hetente minimum egy alkalommal (1
óra/sportcsoport).

5. Szabadtéri sportlétesítmények

Alkalmas terület a foglalkozások tartására.

Minimum 15 x 20 in fuves/müfüves
alkalmas terület a foglalkozások tartására.

tornaszoba

Minimum 10 x 20 m tornaterem

7.

3 sportcsoport minimum 30 fő

létszám:

4. Sportcsoportok foglalkoztatása

6.

(prémium kategória)

Labdarúgó Sportszervezettel együttműködik. Játékos labdarúgó edzés hetente minden sportcsoportnak (1 óra/foglalkozás). A csoportvezető
csoportjaival, a regisztrált gyerekekkel részt vesz 4 alkalommal a körzeti fesztiválokon/tomákon.

Az intézmény-, a sportcsoportvezető-, a játékosok adatainak rögzítése, a foglalkozások helyének és idejének feltöltéseaz MLSZ számítógépes ügyviteli rendszerében (IFA).

2. Regisztráció
3.

EZCST
(ruinimumirBiBiflsIiJ

Fedett sportlétesítmények

Sportcsoportvezető
sportszakmai képesítés
végzettség igazolás:
2021.11.30-ig

JUTTATÁSOK

Hetente minimum két alkalommal (1 óra/sportcsoport).
Minimum 20 x 30 m fiives/müfüves
alkalmas terület a foglalkozások tartására.
20 x 40 m tomaterem/fedett sátor
vagy
sportcsarnok

Óvodapedagógus vagy Grassroots Szervező

óvodapedagógus és minimum Grassroots „C”

vagy

óvodapedagógus és minimum UEFA „B"

minimum Grassroots „C”

EZÜST

|

(prémium kziaQC
8. Regisztrált játékosok sportbiztosítása

500,- Ft/tanév

9. Sportcsoportvezető díjazása

100.000, - Ft /csoport/tanév

(maximum 4 csoport/tanév/fő)

10.

Intézményektámogatása
9

150.000, - Ft/tanév

50.000, - Ft/tanév

100.000, - Ft/tanév

Alulírott intézményvezetöképviseletrejogosult vezetőjeként nyilatkozom, hogy Intézményünknél a

kategória feltételek biztosítottak.

Kelt:.................................................................. ,............. (év) ..................... (hó)......... (nap)

1 ntézmény vezető al áírása

PH.

A kategória besorolást Majoros Attila intézményi programvezető ellenőrzi és hagyjajóvá.
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Szerződés száma (2021/2022): 2699
Intézményi regisztrációs kód: 6020

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről:

a Magyar Labdarúgó Szövetség
(székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/D., Fővárosi Törvényszék által 01-07-0000025. sz. alatt nyilvántartott
társadalmi szervezet, adószáma: 19020848-2-44, képviseli dr. Vági Márton főtitkár),
a továbbiakban: MLSZ mint Megbízó,

másrészről
a(z) Tököl Város Önkormányzatának Hagyományőrző Napközi Otthonos
Intézmény)
székhelye: 2316 Tököl Fő utca 49.
adószáma: 16793772-2-13
OM azonosítója: 032981
képviseli: Magyarics Lászlóné intézményvezető,

Óvodája (a továbbiakban:

- a továbbiakban együttesen, mint: Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:
I. Az együttműködési megállapodás célja, tárgya

1.1. Felek együttműködésénekcélja:

a) a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjához igazodva, a gyermekek egészséges életmódra
nevelésének, testi-lelki fejlődésének, a mindennapos testedzési programjának elősegítése;
b) a 2014. január 1. napja és 2017. december31. napja között született gyerekekből álló sportcsoportok szervezése;
c)

a labdarúgás népszerűsítése,a sportág alapjainak szélesítése.

II. A Felek jogállása, együttműködésénekkeretei

11.1. Felek egymás fontos partnereként szoros együttműködésben fejtik ki közös tevékenységüket a sport, az ifjúság

egészségeséletmódra nevelése, azon belül a labdarúgás fejlesztése érdekében.
11.2. Az MLSZ, mint országos sportági szakszövetség, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 20. § (1) bekezdése alapján a
labdarúgás terén kizárólagos jelleggel irányítói feladatot lát el.

11.3. Az Intézmény, mint köznevelési intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 21. § (1) bekezdése, illetve 24. § (1) bekezdése alapján jogi személy, amely szakmai tekintetben önállósággal bír,
illetve szervezetével és működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
11.4. Az MLSZ szervezi az OTP Bank Bozsik Intézményi Programot (továbbiakban: Program), amely kifejezetten a
köznevelési intézmények tanulói számára szervezett labdarúgó program.

11.5. A Felek rögzítik, miszerint az Intézmény - jelen megállapodás szerint alakuló - sportcsoportjai az Intézmény
pedagógiai elvei és az MLSZ szakmai követelményei figyelembevételével szerveződnek, végzik tevékenységüket.
11.6. A tevékenységi rendszerbe bevont gyermekek foglalkoztatását - az Intézmény létesítmény-bázisánakigénybevételével
- felkészült szakemberek(testnevelő, óvodapedagógus, labdarúgó edző) végzik.

11.7. Felek vállalják, hogy a rendszeres foglalkozás- és játéklehetőség biztosításával, egységes képzési, pedagógiai,
egészség-nevelési,és szervezési elvek alapján működtetik a Programot.
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III. Az MLSZ kötelezettségei

III. I.

Az MLSZProgram célkitűzéseivel összhangban,az intézményi labdarúgó utánpótlás-nevelési programban folytatott
tevékenységgel hozzájárul az egészséges életmódra-nevelés társadalmi céljainak, óvodai keretek között történő
megvalósításához.

111.2.

Az MLSZ a tevékenységével népszerűsíti a labdarúgást, elősegíti a sportág alapismereteinek elsajátítását, a
labdarúgó utánpótlás-bázis szélesítését, a kiválasztást, és a tehetséggondozást.

111.3.

Az MLSZ elősegíti a nevelési-oktatási intézményeken belüli rendszeres foglalkoztatások megszervezését, az
intézmények és diáksport egyesületek csapatai közötti mérkőzések lebonyolítását.

111.4. Az MLSZ az Intézmény részére a foglalkozások megtartásához, e megállapodásba rögzített sporteszköz támogatást
nyújt, amelyet 2022. október 31-ig ad át véglegesen, amennyiben jelen megállapodásban meghatározott feltételek
maradéktalanul teljesültek, és az 1. / B. sz. mellékletben {Intézmények Minőségbiztosítási Táblázata - Óvoda kategória
nyilatkozat) foglaltak teljesítését vállalja és teljesíti:

a) BRONZ (minimum kategória)'.5O.000-, Ft értékben
b) EZÜST (optimum kategória):l00.000-, Ft értékben
c) ARANY (prémiumkategória)'. 150.000-, Ft értékben.
111.5.

Külön megbízási szerződés alapján a programmal kapcsolatos feladatai ellátásához a sportcsoportvezetőknek
tiszteletdíjat biztosít.

111.6. Az MLSZ a gyermekeket a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és
a Tanács(EU) 2016/679 rendelete (Általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), az esetleges további, az Európai
Unió által alkotott - közvetlenül alkalmazandó - jogi normáknak, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek és a vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezéseinek mindenben megfelelő módon veszi központi nyilvántartásba (regisztrált játékos), illetve
kezeli az adataikat, különösen a jelen megállapodás V.l 1. pontja szerint. Az MLSZ a gyermekeket a következő személyes
adataik szerint veszi nyilvántartásba: név, születési hely-, idő, anyja leánykori neve. Az érintett személyek tájékoztatásáról
az V.l2. b) pontban foglaltak szerint a nevelési-oktatási intézmény gondoskodik. Azért, hogy az érintettek személyes
adatainak kezelése az MLSZ részéről a jogszabályoknakmegfelelően történik, az MLSZ felel.
111.7. Az MLSZ a regisztrált gyermekek számára központi biztosítást köt (Groupama Garancia Biztosító: Csoportos Élet-, és
Balesetbiztosítás)a 2021/2022-es tanévben.
111.8. Az Intézmény sportcsoportjai, regisztrált gyermekei számára, az Intézmény saját kérése alapján, az MLSZ lehetőség
szerint részvételi lehetőséget biztosít az országos tanévzáró gyermeklabdarúgó fesztiválján.

111.9. AzMLSZáltal a jelen megállapodás alapján tett vállalások teljesítésének feltétele, hogy az Intézmény a IV. fejezetben
meghatározott feladatait maradéktalanul és határidőre teljesítse.
Az
IV.

Intézménymegállapodásszerinti kötelezettségei

IV. 1. Az Intézmény labdarúgó sportcsoportokat szervez az intézményében foglalkoztatott 2014. január 1. és 2017. december
31. között született leányok és fiúk számára az 1. / B. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
IV.2. Az Intézmény kijelenti, hogy az Intézmények Minőségbiztosítási Táblázatában (Óvoda kategória nyilatkozat)
foglaltakat megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ennek alapján Intézmény az alábbi sportcsoportok
kiállítását vállalja:
Sorszám

1. csapat

Létszám
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Korcsoport

Ffi/női

Csoportvezető

0. kor

vegyes

444556 UNG1 MILÁN CSABA

IV.3. Az Intézmény vállalja, hogy sportcsoportonként (minimum 10 fő) heti egyszer (optimum és prémium kategóriában
heti kétszer) egy órában biztosítja a gyerekek rendszeres, szakszerű foglalkoztatását.

lV.4.AzIntézmény szerződésbenrögzített vállalása szerint biztosítja a sportlétesítmények, sportcsoportok általi használatát.
5.
IV.

Az Intézmény regisztrált sportcsoportjai részt vesznek a Program részeként az MLSZ körzeti tornákon, grassroots
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fesztiválokon - az összes regisztrált gyermekkel - 2021. szeptember és 2022. június között 4 alkalommal az előírt
időpontokban, a sportcsoportvezető irányításával.
1V.6. Az Intézmény elősegíti a kiválasztott tehetséges gyermekek labdarúgó egyesülethez/klubhozirányítását.
7.
IV.
Az Intézmény vállalja, hogy a sportcsoportvezetők közreműködésével a saját adatait-, az ebben a megállapodásban
rögzített sportcsoportok-, gyerekek adatait, a foglalkozások helyét, idejét, a versenyjegyzökönyvekhezszükséges adatokat,
elektronikus úton a kért határidőre rögzíti az IFA-ban.

IV.8. Az Intézmény a nevezéseket időben leadja, a gyerekek szükséges személyes adatait - a GDPR, és az egyéb vonatkozó
jogszabályok, rendelkezéseinekfigyelembevételével- az MLSZ részére továbbítja.
1V.9. Az Intézmény tudomásul veszi, hogy a Program, a foglalkozások megtartásával-, a körzeti alaptornák/fesztiválok
megszervezésével összefüggően személyes adatok feldolgozását, kezelését igényli, melyet az MLSZ végez a nyilvántartási
rendszerében (IFA). A személyes adatok MLSZ részére történő megadásával adattovábbítás történik, amelynek során az
MLSZ adatkezelővé válik, így az MLSZ-t is terhelik az ehhez kapcsolódó adatvédelmi kötelezettségek.

IV. 10. Tekintettel arra, hogy a személyes adatokat a fentiek alapján az MLSZ nem az érintettektől szerzi be, az Intézmény
vállalja az adatvédelemmel összefüggő feladatok ellátását különösen:
a) megteremti a jelen megállapodás szerinti adattovábbítás jogalapját, és teljesíti az ezzel összefüggő egyéb adatvédelmi
kötelezettségeit;

b) a személyes adatok MLSZ általi kezelésénekjellemzőit tartalmazó adatkezelési tájékoztatók elérhetőségéről az érintetteket
(tanulókat és törvényes képviselőjüket) - a törvényes képviselők által a Programban való részvételhez való hozzájárulásukat
tartalmazó nyilatkozatban - tájékoztatja, valamint tájékoztatja azokat a pedagógusokat is, akik a Magyar Diáksport
Szövetség PedagógustovábbképzésiAkkreditációs Testületi (a továbbiakban: PAT)tanúsítványukataz Intézmény Programhoz
való csatlakozása érdekében az MLSZ rendelkezésére bocsátják, de az IFA-hoz nem kapnak hozzáférést, az alábbiak szerint
és olyan módon, amellyel a későbbiek folyamán bizonyítani tudja a tájékoztató elérhetősége megküldésének megtörténtét.
c) V.3. pontban feltüntetett, Bozsik Intézményi Programmal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató megismerését és
megismertetésétaz érintett tanulókkal, azok törvényes képviselőivel és pedagógusokkal,amely az alábbi linken érhető el:
https://adatvedelem.mlsz.hu/dokumentumtar/adatkezelesi-tajekoztatok/fiatalkoru-labdarugokra-vonatkozo-kulon-adatkezele
sek/bozsik-intezmenyi-prograrrtittps://adatvedelem. mlsz.hu/dokumentumtar/adatkezelesi-tajekoztatok/fiatalkoru-labdaru
gokra-vonatkozo-kulon-adatkezelesek/bozsik-intezmenyi-program
d) a PATtanúsítványokIFAprogrambanvaló kezelésévelérintettmunkatársaivalaz MLSZ által erre a célra készített

adatkezelési tájékoztatót megismerteti, amely az alábbi honlaponérhető el:
https://adatvedelem.mlsz.hu/dokumentumtar/adatkezelesi-tajekoztatok
/sportszakemberrel-kapcsolatos-adatkezelesek/bozsik-intezmenyi-program-pedagogus-akkreditalt-tanusitv^n

e) a játékosok személyes adataival kapcsolatosan, az MLSZ-hezbeérkező megkeresésekteljesítése érdekében az MLSZ
kérésére az adatok felvételének körülményeiről; az adatokban bekövetkezett változásról; azok részleges vagy teljes törléséről
az MLSZ részére a legrövidebb időn, de legkésőbb 10 napon belül tájékoztatásiad,
f) a regisztrált gyermekek törvényes képviselőiről az MLSZ kérésére tájékoztatást ad, amennyiben azok saját kérésükre a
GDPR-ban meghatározott összefüggő érintetti jogaikat gyakorolni kívánják - mivel az MLSZ a regisztrált gyermekek
törvényes képviselőiről nem rendelkezik adatokkal.
Felek a hozzájuk beérkező megkeresésekkel kapcsolatosan a GDPR, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok és a rájuk
vonatkozó adatvédelmi szabályzatokrendelkezéseinekbetartásávaljárnak el.
Az MLSZmentesül minden olyan felelősség alól, amely a fentiek be nem tartása miatt keletkezett.

IV. 11. Az Intézmény vállalja, hogy a körzetben regisztrált labdarúgó utánpótlás nevelő egyesülettel együttműködési
megállapodást köt (2. sz. melléklet).
IV. 12. Az Intézmény vezetője vállalja, hogy az átvett sporteszközök átvételi elismervényét (3. sz. melléklet) az átvételt
követően kinyomtatja, aláírja, illetve a kért határidőre az elismervényt átadja a körzeti szervezőnek.

IV. 13. Az Intézmény tudomásul veszi, hogy az Intézmény a jelen megállapodás alapján csak az IFA-ban vállalt feladatok
beregisztrálását, a hiánytalan dokumentáció leadását (úm. jelen együttműködési megállapodás és annak mellékletei),
valamint a megállapodásban rögzített összes feladat maradéktalan elvégzését követően jogosult az MLSZ juttatásaira. A
határidőn túl beérkezett dokumentációt az MLSZ-nekjogábanáll elutasítani.
IV. 14. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § (1), (2) és (3)
bekezdései alapján a fent említett a Program versenyein (körzeti tornák és grassroots fesztiválok) résztvevő tanulók
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felügyelete, illetve a versenyekre való utazás időtartama kötött munkaidőben ellátható pedagógusi feladat, amelynek az
elrendeléséről az intézményvezető, mint e tekintetben a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult dönteni.
V. Titoktartás, adatvédelem

l. Felek a közös tevékenységük során tudomásukra jutott, bármelyikük tevékenységével kapcsolatos üzleti és személyes
V.
adatokat, információkat, bizalmasan kezelik, azokról harmadik személynek csak a másik fél kifejezett, írásban is
megerősített engedélyével adhatnak felvilágosítást, kivéve, ha azok közlését jogszabály, bíróság, vagy arra illetékes hatóság
írja elő.

2. Felek jelen megállapodás teljesítése során kötelesek - a fentiek szerint - a GDPR és az Infotv. releváns, a személyes
V.
adatok védelmére, kezelésére és feldolgozására vonatkozó rendelkezéseinek, a rájuk vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági
tárgyú szabályzataiknak kölcsönös betartására. Mindegyik Fél önállóan felel a saját hatáskörében megvalósuló
adatkezelésekért.

3.
V.
A
Bozsik
Intézményi
Programmal
kapcsolatos
adatvédelmi
tájékoztató
a
https://adatvedelem.mlsz.hu/dokumentumtar/adatkezelesi-tajekoztatok/fiatalkoru-labdarugokra-vonatkozo-kulon-adatkezele
sek/bozsik-intezmenyi-programlinken érhető el.
4. Az Intézmény vezetője a megállapodás aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy az IFA használatához szükséges névre
V.
szóló egyedi azonosítót titkosan kezeli, és azt az MLSZ külön, előzetes írásos felhatalmazása nélkül nem hozhatja harmadik
személy tudomására, és megakadályozza a hozzáférési jogával való visszaélést azáltal, hogy megőrzi a hozzáférési kód
titkosságát és gondoskodik a személyes hitelesítő eszköz kizárólagos használatáról.
V. 5. Bármelyik Fél a titoktartási, adatok védelmére, kezelésére és feldolgozására vonatkozó kötelezettségeik megsértésével
okozott kárt - a kár bekövetkezésének terhére történő felróhatósága esetén, a vonatkozó jogszabályok szerint - köteles
megtéríteni.
VI. A megállapodás időtartama, megszűnése

VI. 1. Jelen megállapodása 2021. szeptember 1. napjától 2022. október 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre és a
Felek általi aláírással, az utolsóként aláíró Fél aláírása napján lép hatályba. Felek rögzítik, hogy kölcsönösen, ráutaló
magatartással 2021. szeptember 1. napjától kezdve a jelen megállapodásban foglaltak szerint járnak el. Az Intézmény
programhoz való csatlakozásánaktényleges időpontja az IFA-ban történő regisztráció kezdete.
2.
VI.

Felek a jelen megállapodástközös megegyezésselbármikor megszüntethetik.

VI.3. Jelen megállapodást bármely Fél jogosult indokolás nélkül, írásban, 30 napos felmondási idővel felmondani (rendes
felmondás).

VI.4. Jelen megállapodást bármely Fél jogosult azonnali hatállyal, indokolással ellátva, írásban felmondani valamely másik
Fél súlyosan szerződésszegőmagatartása esetén.
VI. 5. Amennyiben jelen együttműködési megállapodás megszűnik, az erre épülő külön megállapodások az azokban foglalt
tartalom szerint szűnnek meg.
VII. Egyéb rendelkezések

VILI. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodássalösszefüggő minden (jog)nyilatkozatot írásban-a
megállapodás VII. 5 pontban meghatározott kapcsolattartói e-mail címre küldött levél vagy elektronikus levél formájában tesznek. A Felek vállalják, hogy bármely változás tekintetében, amely jelen megállapodást érinti - így különösen: a Felek
adatai, a körülmények, illetve a kapcsolattartók változása-egy mást haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől
számított 3 munkanaponbelül, írásban értesítik.
VII.2. A jelen megállapodás kizárólag a Felek kölcsönös egyetértésével, írásban módosítható.
3.
VII.
Az együttműködő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint jelen
megállapodás módosításával, megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok, értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen
pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban
igazolt személyes átadással történhet.
4.
VII.

A nyilatkozatok, értesítések az alábbiak szerint tekinthetők közöltnek:

a) személyesentörténő, illetve futár általi kézbesítés esetén az átadás átvételi elismervényen szereplő időpontban;
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b) tértivevényes küldemény esetén, a tértivevényen szereplő átvételi időpontban, vagy kézbesítés megkísérlésének
napján, ha a címzett az átvételt megtagadta vagy a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a cím
vagy a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt, illetve a kézbesítés akadályozott volta miatt meghiúsult.
Egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követő 5.
(ötödik) munkanapon kell kézbesítettnektekinteni;
c)

ajánlott levél a postára adás napját követő 5. (ötödik) munkanapon;

d) az elektronikus levél abban az időpontban, amikor a címzett a levél elolvasását elektronikusan visszaigazolta, ennek
elmulasztása esetén az elküldést követő harmadik munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesítést küldő Fél a
kapcsolattartó távollétéről kap értesítést.
V1I.5. Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeketjelöiik ki:
Az MLSZ részéről:
Név:

Majoros Attila

beosztása:

intézményi programvezető

címe:

1112Budapest, Kánai út 2.D.

e-mail címe:

majoros.attila@mlsz.hu

telefonszáma: +36 30 77 42 585
Az Intézmény részéről:

Név: Magyarics Lászlóné
beosztása: intézmény vezető

címe: 2316 Tököl Fő utca 49.

e-mail címe:
telefonszáma:

VI 1.6. Jelen megállapodás aláírásával a Felek tudomásul veszik, hogy a megállapodás megkötése és teljesítése, valamint a
Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából az Infotv. és a GDPR alapján, a Megállapodás teljesítéséhez szükséges
mértékben és időtartamig kezelik, azokat (jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági ellenőrzés, bejelentés kivételével)
harmadik személy felé nem továbbítják. Felek e körben kifejezetten rögzítik azt is, hogy - különösen a GDPR 13-14.
cikkében foglaltakra tekintettel - a jelen Megállapodásban megjelölt, (saját) kapcsolattartóikat megfelelő módon
tájékoztatják a személyes adataik jelen Megállapodás keretében történő feltüntetéséről, illetve a másik Fél kapcsolattartóját
is megfelelő módon tájékoztatják a személyes adataik keze léséről.
VII.7. Jelen együttműködési megállapodás teljesítése során felmerülő kérdéseket (különös tekintettel a megállapodás
értelmezése, végrehajtása során, illetve a megállapodásból eredő jogokkal kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő
bármely vitás kérdésre) együttműködő Felek elsősorban tárgyalás útján rendezik.
VII.8. Abban az esetben, ha jelen megállapodás bármely része a későbbiekben érvénytelennek bizonyulna, a megállapodás
egyéb részei továbbra is hatályban maradnak.

VII.9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései irányadóak.
A jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletei az alábbi dokumentumok, azzal, hogy a 3.számú melléklet az eszközökkel
kerül átadásra:
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Mellékletek:

1. / B. sz. - IntézményekMinőségbÍTiosításiTáblázatafÓvodakategórianyilatkozat)
2. sz. - Szakmai Együttműködési Megállapodás
3. sz. - Sporteszközökátvételi elismervénye (az eszközökkel kerül átadásra)
4. sz. - Nyilatkozat
Jelen megállapodás egymással mindenben megegyező 2 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány az MLSZ-t, 1
példány az Intézményt illeti. Jelen megállapodást és annak mellékleteit a Felek elolvasták, megértették, aláírásra jogosult
képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt:..............................................................................................,....................... (év) ............................ (hó)........... (nap)

dr. Vági Márton főtitkár

Intézményvezető

Magyar Labdarúgó Szövetség

P.H.

P.H.
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2. számú melléklet

Szakmai Együttműködési Megállapodás
a Magyar Labdarúgó Szövetség 2021/2022-es tanévi
Intézményi Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Program támogatásához

amely létrejött egyrészről
a(z) Tököl Város ÖnkormányzatánakHagyományőrzőNapközi Otthonos Óvodája(a továbbiakban: Intézmény),
székhelye: 2316 Tököl Fő utca 49.
adószáma: 16793772-2-13
OM azonosítója: 032981
képviseli: MagyaricsLászlóné intézményvezető,
másrészrón~.,. ,

a(z)........... I'
székhelye:

adószáma:

t/f,/

. Jt-./Á....(a továbbiakban: SpöKtozervezei között ■

JjŐU'L.,..... ,..........
— ^3

képvisel i:............. VW.J /........ (.

.......

z
..4?..

í.........................

a labdarúgó utánpótlás-nevelés elősegítése, az egyesületi labdarúgó utánpótlás folyamatos biztosítása érdekében.
1.

Az együttműködési megállapodás tárgya

Magyar Labdarúgó Szövetség OTP Bank Bozsik-program Intézményi és Egyesületi Labdarúgó
Utánpótlás-nevelési Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, az utánpótlás-nevelési, kiválasztási munka

A

elősegítése, a labdarúgás sportág népszerűsítése.
2.

A Felek kötelezettségei

1.1
AS’pomzervezeA'állalja:
a) Az Intézményi program téli, tavaszi körzeti rendezvényei számára - előzetes egyeztetést követően - fedett és
szabadtéri létesítményeittérítésmenetesenrendelkezésre bocsájtja.
b)
A Sportszervezet utánpótlásedzői (fiatal és felnőtt játékosai) együttműködnek az Intézményi- program
szakembereivel (körzeti szervező, sportcsoportvezető) a körzeti rendezvények lebonyolításában (alaptornák és
grassroots fesztiválok).
c)
A Sportszervezehez irányított tehetséges labdarúgó gyerekek regisztrálását, képzését, versenyeztetését.
d)
Megfelelő tárgyi feltételeket biztosít az utánpótlás korcsoportban sportoló gyerekek részére.
e)
Az utánpótlás nevelés keretében biztosítja a regisztrált gyerekek szakszerű foglalkoztatását és a szakmai
követelményeknek, valamint az életkori sajátosságoknakmegfelelö edzésszámmal való felkészítését, versenyeztetését
a 2021/2022-es évadban.
f)
A Sportszervezet utánpótlásedzői és szakmai vezetője folyamatosan együttműködik az Intézmény
szakembereivel a tehetségek ki választásaérdekében.
1.2

Az Intézmény vállalja:

a) A tehetséges gyerekek labdarúgó Sportszervezehez való irányítását.
b)
A regisztráltatás folyamán az Intézmény felelős vezetője az egyesületi utánpótlásba bekerülő gyermek
iskolalátogatását megfelelően igazolja.
c)
A fenti korcsoportos tanulók szakszerű foglalkoztatását, a szakmai követelményeknek, valamint az életkori
sajátosságoknakmegfelelö edzésszámmalvaló felkészítésétaz MLSZ iskolai rendszerében.
d)
Segíti a labdarúgásban tehetséges, de a tanulásban lemaradó regisztrált gyermekek felzárkóztatását.
e)
Gondoskodik a tanórán kívüli labdarúgás népszerűsítéséről, működtetéséről.

Kelt:

(év) ............................ (hó)........... (nap)
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4. számú melléklet

NYILATKOZAT
Alulírott: Magyarics Lászlóné Intézmény vezető tudomásul veszem, hogy amennyiben az Intézmény előzetesen megjelölt
kategórianyilatkozatához (1. / B. sz. melléklet) szükséges végzettség/képesítés igazolás nem érkezik meg a Magyar
Labdarúgó Szövetséghez a kategória nyilatkozatban előírt határidőre, úgy az Intézmény alacsonyabb támogatási kategóriába
kerül besorolásra az MLSZ-ben rendelkezésre álló végzettség igazolások figyelembevételével. A kategória besorolást az
intézményi program vezető ellenőrzi és hagyja jóvá.

(év) ..................................(hó)........... (nap)

Kelt:

Intézményvezető

P.H.
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\z intézmény/DSE regisztrációs kódja:

1/B sz. melléklet

Együttműködési Megállapodás:

A Magyar Labdarúgó Szövetség
Intézményi Quality Mark táblázata
(Óvoda kategória nyilatkozat a 2021/2022-es tanévben)

»

1

EZÜST

KRITÉRIUMOK
1.

Csatlakozás feltétele

2. Regisztráció

3.

(prémium kategória)
Labdarúgó Sportszervezettel együttműködik. Játékos labdarúgó edzés hetente minden sportcsoportnak (1 óra/foglalkozás). A csoportvezető
csoportjaival, a regisztrált gyerekekkel részt vesz 4 alkalommal a körzeti fesztiválokon/tornákon.

Az intézmény-, a sportcsoportvezetö-, a játékosok adatainak rögzítése, a foglalkozások helyének és idejének feltöltése az MLSZ számítógépes ügyviteli rendszerében (IFA).

Foglalkoztatás
(leány-, fiú-, vegyes csapatok)

1 sportcsoport minimum 10 fö

2 sportcsoport minimum 20 fö

3 sportcsoport minimum 30 fö

Sportcsoport létszám:

4. Sportcsoportok foglalkoztatása

Hetente minimum egy alkalommal (1
óra/sportcsoport).

5. Szabadtéri sportlétesítmények

Alkalmas terület a foglalkozások tartására.

Minimum 15 x 20 m füves/műfuves
alkalmas terület a foglalkozások tartására.

Minimum 20 x 30 m fiives/müfüves
alkalmas terület a foglalkozások tartására.

tornaszoba

Minimum 10 x 20 m tornaterem

20 x 40 m tomatercm/fedettsátor
vagy
sportcsarnok

Óvodapedagógus vagy Grassroots Szervező
vagy

óvodapedagógus és minimum Grassroots „C”

óvodapedagógus és minimum 1JEFA „B”

6.
7.

Fedett sportlétesítmények

Sportcsoportvezetö
sportszakmai képesítés
végzettség igazolás:
2021.11.30-ig

Hetente minimum két alkalommal (1 óra/sportcsoport).

minimum Grassroots „C”

EZÜST

JUTTATÁSOK

(optimum kategória)

8. Regisztrált játékosok sportbiztosítása

500,- Ft/tanév

9. Sportcsoportvezető díjazása

100.000, - Ft /csoport/tanév

(maximum 4 csoport/tanév/fö)

10.

Intézményektámogatása

9

mtuiB kategória''

150.000, - Ft/tanév

50.000, - Ft/tanév

100.000, - Ft/tanév

Alulírott intézményvezetöképviseletre jogosult vezetőjeként nyilatkozom, hogy Intézményünknél a

Kelt: ......................................................................

kategória feltételek biztosítottak.

(év) ..................... (hó)......... (nap)

Intézmény vezetöaláírása

PH.

A kategória besorolást Majoros Attila intézményi programvezető ellenőrzi éshagyjajóvá.

10

Gmail - Intézményi szerződés

Page 1 of2

Keresés Kgpek Térkép VouTube Hírek Gmail Drive Naptár Egyebek»

csaba.ungi@gmail.com | Google-fiók | Beállítások | Súi

| Kilépés

A rendszer átirányította önt az alap HTML-verzióra, mert a Gmail nem támogatja a böngészőjét. A normál nézet használatához frissítsen egy
támogatott böngészőre.

11 Keresés a levelek között | [ Keresés az interneten j §^Qrö'i|trehozisa?~

Gmail [
Levélírás

Archiválás j | Spamként jelentés

« Vissza ide: Beérkező levelek

Beérkező
levelek (22513)
Csiiiagoágtlö

| További műveletek .

Elküldött levelek

Intézményi szerződés

Piszkozatok (109)

Összes levél
Soam (42)

Törlés

'

'-------

< Üiabbak körülbelül
177/74 Régebbiek >

| Mehet

(R Nyomtátás (§) Úi ablak
Beérkező levelek

Pintér Tamás<soriup2014@gmail.com>
Címzett: Ungi Csaba <csaba.ungi@gmail com>

^2021. december 10.16:35

Valasz | Válasz mindenkinek | Továbbítás | Nvomlatás | Törlés | Eredeti megjelenítése

Kuka

Címtár

Címkék
Munkahely

Notes
Nyugták
SzamelvKS
Unwanted

Kedves Csaba!
Mellékelve küldöm az intézményi szerződés(eke)t!
Kérem, hogy ellenőrizzétek a szerződésiedben szereplő adatok helyességét!
Ha hibás adatokat találtok, jelezzétek felém!

Címkék szerkesztése

* Kötelező:

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

- a megállapodás végén dátum, pecsét, aláírás /intézményvezető, megyei
igazgató és fenntartó (ha van) /
- 2. sz. melléklet végén: dátum, intézményi és sportegyesületi pecsét,
aláírások

4. sz. melléklet végén: dátum, intézményi pecsét aláírások
1. sz. melléklet:
o kerettanterv Igen - Nem kitöltése (az iskoláknál)
o nyilatkozat kitöltése a kategória besorolásról
o a végén dátum, intézményi pecsét, aláírás
- minimum 2 példány legyen elküldve, ezen felül amennyi feltétlenül
szükséges
- az egyes megállapodások NE legyenek sehogy se összetűzve
-

Januárban jelentkezni fogok, hogy elhozzam az aláirt szerződéseket!

Pintér Tamás
utánpótlás vezető
Soroksár SC
e-mail: soriup2014@qmail.com
Mobil: +36 20 2642915

3 melléklet — Összes melléklet ellenőrzése és letöltése
Tököl Város Önkormányzatának Szivárvány Napközi Otthonos Óvodája_2_BIP_intezmeny ovoda_20212022.pdf
222K Megtekintés HTML-ként Ellenőrzés és letöltés

Tököl Város Önkormányzatának Napsugár Napközi Otthonos Óvodája_2_BIP_intezmeny_ovoda_20212022.pdf
222K Megtekintés HTML-ként Ellenőrzés es letöltés
Tököl Város Önkormányzatának Hagyományőrző Napközi Otthonos
*•" Óvodája_2_BIP_intezmeny_ovoda_2021-2022.pdf
221K Megtekintés HTML-ként Ellenőrzés és letöltés
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére

Tárgy: Óvodák együttműködése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

aljegyző

Az ülések időpontja

2022. január 27.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített többség név szerinti szavazással

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Labdarúgó Szövetség - az elmúlt évekhez hasonlóan - Együttműködési Megállapodást kíván
kötni, a Szivárvány, a Napsugár és a Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvodával is a gyermekek
egészséges életmódra nevelése, a mindennapos testedzési program elősegítése, valamint a labdarúgás
népszerűsítése érdekében.

Az MLSZ mint országos sportági szövetség, a sportról szóló 2004. évi 1. törvény 2O.§ (1) bekezdése
alapján a labdarúgás terén kizárólagos jelleggel irányítói feladatot lát el, valamint szervezi az OTP
Bank Bozsik Intézményi Programot, amely kifejezetten a köznevelési intézmények szervezett
labdarúgó program.
A megállapodás időtartama a szerződés szerint 2021. szeptember 1. napjától 2022. október 31. napjáig
tart. Az Együttműködési megállapodásra vonatkozó tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

Az MLSZ az Intézményi Támogatási Kritérium Rendszerben sporteszközök és sportfelszerelés
támogatást nyújt az intézménynek, mely eszközöket és felszereléseket 2022. október 31-ét követően
véglegesen átad az intézmény részére.
Kérik a határozati javaslat elfogadását!

.../2022.(...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Szivárvány, a Napsugár és a Hagyományőrző
Napközi Otthonos Óvoda vezetője együttműködési megállapodást kössön, a Magyar Labdarúgó
Szövetséggel (képviseli dr. Vági Márton főtitkár, 1112 Budapest, Kánai út 2/D., adószám:01-070000025) a 2021. szeptember 1. - 2022. október 31. közötti időszakra annak érdekében, hogy a
Magyar Labdarúgó Szövetség elősegítse a gyermekek egészséges életmódra nevelését, a mindennapos
testedzési programot, valamint népszerűsítse a labdarúgást, szélesítse a sportág alapjait.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, óvodavezetők

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére

Tárgy: Gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló
szabályzat módosítása
Előterjesztő

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

pénzügyi irodavezető

Az ülések időpontja

2022. január 27.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
A 109/2015.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott Gépjárművek igénybevételének
és használatának rendjéről szóló szabályzat módosítására van szükség az önkormányzati
személygépkocsi cseréje miatt.

Kérem, hogy a határozati javaslat szerinti módosítást támogatni szíveskedjenek.

.../2022. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a 109/2015.(VI.24.) számú határozattal elfogadott „Gépjárművek
igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzaját az alábbiak szerint módosítja:

- ahol a Szabályzat NPT140 frsz. említ, az NXZ318frsz-ra változik.
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Felelős: polgármester

ELOTERJESZTES
a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére

Tárgy: Üzlethelyiség bérbeadás - Tököl, Fő utca 92.
Előterjesztő

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Kőszeri Ferenc

Az ülés időpontja

2022. január 27.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
A Tököl, Fő utca 92. szám alatti, Tököl Város Önkormányzatának tulajdonában álló, eddig kozmetikaként
működő üzlethelyiség bérleti szerződése 2022. január 31. napján megszűnik. Istvánov Márta, az eddigi
bérlő tájékoztatta az önkormányzatot, hogy „a szerződés lejártával nem kívánja meghosszabbítani az
üzlet bérlését.”

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003. (V.13.) számú rendelete rendelkezik az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének egyes
szabályairól. E rendelet 16. § (1) bekezdése szerint „Üres helyiséget elsősorban pályázat útján kell
hasznosítani. Üres helyiségnek minősül a helyiség, ha a helyiség bérletére kötött határozott idejű bérleti
jogviszony időtartama lejárt, illetve a határozatlan idejű bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő
megszüntetésében a felek megállapodnak, és a szerződés megszűnéséig kevesebb, mint két hónap van
hátra."

A Tököl, Fő utca 92. szám alatti, 588 hrsz alatt felvett D.l. számú, 24,13 m2 nagyságú üzlet hasznosítására
elkészítettük a hirdetményt, amelyhez a jóváhagyásukat kérem.

.../2022. (I...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete

a) a Tököl, Fő utca 92. szám alatti, 588 hrsz alatt felvett D.l. számú, 24,13 m2 nagyságú üzlet
hasznosítására a határozat melléklete szerinti hirdetményt teszi közzé.
b) felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében, a szükséges intézkedéseket tegye
meg.

Határidő: 2022. március 31
Felelős: Polgármester
.../2022. (I....) számú képviselő-testületi határozat melléklete: NYÍLT EGYFORDULÓS PÁLYÁZATI
KIÍRÁS
Tököl Város Képviselő-testülete, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről szóló 13/2003. (V.13.) számú rendelet 16. §-a alapján az alábbi pályázati
felhívást teszi közzé:

1. A pályázati felhívás közzététele
A kiíró, a pályázati felhívást közzétette Tököl Város honlapján (www.tokol.hu), a térségi hirdetési
újságban (SZUPERINFÓ).

2. A Pályázati kiírás adatai
A pályázat kiírója:
A pályázat bonyolítója:

Tököl Város Önkormányzat
Tököl Város Polgármesteri Hivatala
(2316 Tököl, Fő u. 117. Tel.: 24-520-900., e-mail: hivatal@tokol.hu)

A pályáztatásra kerülő ingatlan:

1

Tököl, Fő utca 92. szám, 588 hrsz. alatt felvett, D.l. számú,
24,13 m2 alapterületű, külön bejáratú, bútorozatlan
üzlethelyiség, amely a közművek tekintetében almérővel,
illetve hőmennyiségmérővel rendelkezik. Kialakítása:

15,76 m2 üzlettér, 4,41 m2 raktár, 1,98 öltöző és 1,98 m2
WC.

A pályázat jellege:

Nyílt pályázat

A pályázat célja:

Bérbeadás

A bérlet időtartama:

5 év, a pályázat nyertesével megkötött szerződéstől

számítva

Minimálisan ajánlható bérleti díj:

1.500,-Ft/m2/hó, mely bérleti díj követi a Magyar
Köztársaság területén bekövetkező infláció mértékét. Az infláció mértéke a szerződésben rögzített
bérleti díj vonatkozásában, a KSH által a sajtóban közzétett hivatalos éves inflációs mérték bejelentését
követő hó.

Egyéb feltételek:
1. ) Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a tököli 588 hrsz. alatti ingatlan társtulajdonosaival „Ingatlan
használati megosztási szerződést" kötött, amely szerződés és a Ptk. alapján, azonos ajánlat esetén
társtulajdonost előbérleti jog illeti meg, illetve betartása a bérlőkre is kiterjed.

2. ) A kiválasztásra kerülő bérlő köteles az üzemeltetéssel összefüggésben a mindenkor hatályos
kereskedelmi, adóhatósági, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi (HACCP) és környezetvédelmi
szabályokat betartani, és a szükséges hozzájárulásokat beszerezni.

Az ajánlat minimális tartalmi elemei:

-A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja-e a
pályázati feltételeket, és összegszerűen nyilatkoznia kell az egyes üzlet-helyiség használatáért felkínált
bérleti díj havi nettó összegéről, illetve az üzlethelyiségben folytatni kívánt kereskedelmi - szolgáltató
tevékenység jellegéről.

Az elbírálás szempontjai:

1.) Az ajánlott bérleti díj,
2) Folytatni kívánt tevékenység (előnyt élvez az a tevékenység,
amely a környezetre nincs zavaró hatással.

Fizetés módja:

A bérleti díjat havonta előre egy összegben kell fizetni, a
közműköltségeket azok felmerülésekor.

Bérbeadó kéthavi bérleti díjnak megfelelő összeget kér
kaucióként.

Az ajánlatok benyújtásának helye: Tököl Város Polgármesteri Hivatal. Tököl, Fő út 117.
Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton.
Az ajánlatokat zárt borítékban „Üzlet bérleti ajánlat" megjelöléssel kell ellátni. A boríték semmilyen
utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2022. április 14. csütörtök 1000 óra

A pályázat nyilvános bontásának ideje:

2022április 14.1000 óra

A bérlő kiválasztása:
2022. áprilisi képviselő-testületi ülésen
Egyéb információ: A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás
nélkül is eredménytelennek nyilvánítja.
Az ingatlan, igény szerint, a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

Aláírás

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:

Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző
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ELOTERJESZTES
a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása „Az önkormányzati fejlesztések 2022" keretén
belül a Csépi úti járda (Fő utca - Állomás utca között) páros oldalon
történő felújítására
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Verbovszky Gyula

Az ülések időpontja

2022. január 27.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
pályázatot hirdet a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet

1.

3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcím
3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcím
3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím
vonatkozásában, a továbbiakban együtt:
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
A pályázat célja

A pályázat célja a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott
bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi
alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása érdekében megvalósuló fejlesztések támogatása, valamint
a közös önkormányzati hivatal székhelyének az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében történő
fejlesztésének, felújításának támogatása.
Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az
önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulásának
támogatása.

Pályázati alcélok:
a)

A Kvtv. 3. melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása jogcím (a továbbiakban: intézményfejlesztés)
au) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének

- kapacitásbővítéssel nem járó - infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény
infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés)
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői
szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a
továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)

ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a
továbbiakban: hivatalfejlesztés)
b)

A Kvtv. 3. melléklet 3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás jogcím (a továbbiakban: sportfejlesztés)

c)

A Kvtv. 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím

Egy önkormányzat az a)-c) pontok szerinti alcélok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az a)
(intézményfejlesztés) pont szerinti aleél szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény
fejlesztése támogatható, de egy intézményen belül több feladatellátási helyen megvalósuló
fejlesztésre is igényelhető támogatás.
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Az a) pont ab) alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel
érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön kell teljesíteni az intézmény pályázat
benyújtásakor hatályos alapító okiratában meghatározott férőhelyszám és a 2021/2022. nevelési évre
vonatkozó 2021. októberi statisztikai gyermeklétszáma (OSAP adatok) alapján.

Az a) pont ac) alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői
szolgálat vagy fogorvosi alapellátás helyszíneként (egy feladatellátási helyen) funkcionáló épület vagy
az épületben a szolgáltatással/szolgáltatásokkal érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére
igényelhető támogatás.
A b) (sportfejlesztés) pont szerinti aleél esetén legfeljebb egy sportlétesítmény fejlesztésére vagy új
sportlétesítmény létrehozására igényelhető támogatás.

Közös feladatellátás esetén az a) pont ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely
településen működő hivatal épületének fejlesztésére igényelhető támogatás. Amennyiben a székhely
településen több épületben történik a hivatali feladatellátás, úgy a támogatás ezek közül egy vagy több
épület fejlesztésére is igényelhető.
Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, a pályázati kiírás
szerint támogatható feladatellátás is történik és a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg
(pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes műszaki tartalomra igényelhető.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás szerint nem
támogatható feladatellátás is történik és a tervezett fejlesztési cél megvalósítása nem bontható
meg, a tervezett fejlesztési célra arányosítva igényelhető a támogatás. Az arányosítást az épület
vagy létesítmény alapterületének támogatható feladatellátásra eső arányának megfelelően szükséges
elvégezni.

2.

Pályázók köre

Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti aleél esetében az önkormányzat, illetve társulás esetén a
társulás székhelye szerinti önkormányzat nyújthat be pályázatot az általa fenntartott intézmény vagy
egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, amely 100%-os
önkormányzati tulajdonban van. Az a) pont ad) (hivatalfejlesztés) alpont esetében a közös
önkormányzati hivatal székhely települése nyújthat be pályázatot a 100%-os önkormányzati
tulajdonban lévő, a pályázat benyújtásának időpontjában igazgatási tevékenységet ellátó hivatali
épület fejlesztésének támogatására.

Ab) (sportfejlesztés) pont szerinti aleél esetében pályázatot az önkormányzat 100%-os tulajdonában
lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésének, felújításának, illetve új
sportlétesítmény létrehozásának támogatására nyújthatja be.
A c) pont szerinti aleél esetében a települési önkormányzat - Budapest Főváros Önkormányzata
kivételével - a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására
igényelhet pályázati támogatást.
A továbbiakban Pályázó a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó önkormányzat, az a)
(intézményfejlesztés) pont szerinti aleél esetén a társulás is.

3.

A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

4.

Maximálisan igényelhető támogatás összege
Pályázati
alcélok

Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft
40

a)
b]

c)

5.

20

fővárosi kerületi önkormányzatok: 60 megyei jogú városok: 50 10
000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések: 40 10 000 fő
lakosságszám alatti települések: 20

A támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól és a Pályázó egy lakosra jutó adóerő
képességétől.

2

A pályázat szempontjából az iparűzési adóerő-képesség a Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.1.6. jogcím szerinti
iparűzési adóerő-képességet jelenti.

Az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti
önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.
Fejlesztési
cél

Z>), c)

Támogatás maximális mértéke a Pályázó iparűzési adóerő-képessége alapján
0-18.000 Ft/fő

18.001-25.000 Ft/fő

25.001-50.000 Ft/fő

50.000 Ft/fő felett

fejlesztési költség

fejlesztési költség

fejlesztési költség

fejlesztési költség

95%-a,

85%-a,

75%-a,

50%-a,

fejlesztési költség

fejlesztési költség

fejlesztési költség

85%-a,

75%-a,

65%-a,

fejlesztési költség

50%-a,

A támogatás bruttó összeg, amelyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem
igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás
felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási
jogáról.JA pályázatban szereplő beruházás, felújítás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az
megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

•

hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén a megvalósításához szükséges engedély
beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket nem tette meg, különösen az engedély kiadása
iránti kérelmet az illetékes hatóságnál nem nyújtotta be, vagy nem vállalja a szükséges jogi
lépések megtételét 2022. augusztus 31-éig, vagy vállalását nem teljesíti;

•

hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik tervezői
nyilatkozattal vagy hatósági igazolással arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem
szükséges hatósági engedély;

•

nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek;

•

a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
adósságrendezési eljárás alatt áll;

•

a pályázatában nem per- és tehermentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra
igényel támogatást;

•

a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat
szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött kötelezettségvállalás
korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja);

•

a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot
szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;

•

pályázatban érintett intézménye, tagintézménye, telephelye vagy létesítménye más hazai vagy
uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban
részesült,

•

nem a pályázati kiírás 6. pontja szerint nyújtotta be pályázatát, szükséges hiánypótlását.

A Pályázó nem nyújthat be támogatási igényt

6.

•

olyan bölcsődei feladatellátási hely fejlesztésére, amelyre a Pénzügyminiszter által kiírt
Bölcsődei fejlesztési program pályázaton támogatásban részesült;

•

olyan műszaki, szakmai tartalmú fejlesztésre, mely tekintetében a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett pályázati kiírás alapján benyújtott (folyamatban lévő) vagy támogatott
pályázattal rendelkezik.

Pályázatok benyújtása

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 4.
A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat papíralapú benyújtásra nincs lehetőség, azt
kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.
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A Csépi úti járdafelújítása tekintetében a maximálisan igényelhető támogatás a lakosságszámot
figyelembe véve maximálisan 40 millió Ft.
A támogatás mértéke a Pályázó iparűzési adóerő-képessége alapján (28 831 Ft) a fejlesztési költség 65
%-a lehet, maximálisan 40 millió Ft.

A tervezett beruházás kiviteli tervvel rendelkezik. Az abban szereplő mennyiségi kiírás alapján a
becsült költség 90.177.255 Ft.

Kérem a határozati javaslatom támogatását és elfogadását.

.../2O22.(...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet
3.3 pontja szerint a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában
Önkormányzati fejlesztések 2022. évi támogatásra meghirdetett felhívásra pályázatot nyújt be
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” keretében a tököli 2640 hrsz.-ú Csépi út szelvény szerinti bal
oldali (páros oldal) felújítása érdekében.

2) a beruházás megvalósításához szükséges önrészt, max. br.
terhére biztosítja.

Ft erejéig a 2022. évi költségvetés

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

/

l\
/

Törvényességi szempontból: Jegyző

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

TÖKÖL CSÉPI ÚT (51107 J.ÖK.ÚT) JÁRDAÉPÍTÉS A FŐ ÚT-ÁLLOMÁS UTCA KÖZÖTTI SZAKASZÁN

JÁRDAÉPÍTÉS

KIVITELI TERV
Tervező:
SOllDUS Építmény és Kommunális Tervező Kft
1021 Budapest, Hűvösvölgyi u 38/b te, 36 1-2037348
Vezető tervező: Kotroczó Imre

Megjegyzések
1. A jelen dokumentáció a kiviteli terv alapján készült
Azon tételek, melyek konkrét termék megnevezést jelölnek, ott az adott termék helyet testibe lő azzal teljesen egyenértékű, vagy annál jobb minőségű
más termékkel.
3. Árajánlatot a helyszíni megismerését követően a terv, a költségvetés kiírást és a műszaki leírás együttes értelmezésévet kell készíteni.
2.

anyag

JÁRDAÉPÍTÉS-ÖSS2ESÍTÖ

<«/
Összesen

összesen

1.

BONTÁSI ÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:

2.

BURKOLATÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:

3.
4.

FORGALOMTECHNIKAI TERVEK KÉSZÍTÉSE, ENGEDÉLYEZTETÉS
GEODÉZIAI BEMÉRÉSEK, MEGVALÓSULÁSI TERVEK

5.

MEGLÉVŐ KAPUBEJÁRÓK MIATT ELMARADÓ TÉTELEK

2 1I7 5OO Ft

mindösszesen

33 275 700 FT

1 613 DOOFÍ
34 192 200 Ft

OFt

400 000 Fi

OFt
-2 302 191 F,

350 000 Fi

350 000 FI

•2 021 721 F1

-4 323 912 Ft

ÖSSZESEN NETTÓ

67 624 488 Ft

Tartalékkeret5M
Projekt összesen tartalékerettel nettó
ÁFA (27%)

3 381 224 Ft
71 005 712 Ft
19 1 71 542 Ft

BURKOLATÉPÍTÉS,FORGALOMTECHNIKA ÖSSZESEN BRUTTÓ

90 177 255 Ft

1

3 730 500 Ft

67 467 900 Ft
600 000 Ft
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére

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

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Krizsánné Vörös Gyöngyi műszaki ügyintéző

Az ülés időpontja

2022. január 27.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
A 167/2021. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat alapján, melyet az 1. számú melléklet
tartalmaz, Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező Tököl, 1454 hrsz. alatti „kivett közterület”
megnevezésű ingatlannak a Ledina dűlő nevet adta.
„167/2021. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Tököl 1454 hrsz.
alatti „kivett közterület" megjelölésű ingatlannak a Ledina dűlő nevet adja, egyben felkéri a polgármestert,
hogy az utcaelnevezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester"

ívz 1. számú mellékletben található helyszínrajzon látható, hogy a terület azonban a Hunyadi János utca
közvetlen folytatása, ezért javasoljuk a 167/2021. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat
módosítását az alábbiak alapján: Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező Tököl, 1454 hrsz.
alatti „kivett közterület” megnevezésű ingatlannak a Hunyadi János utca nevet adja.

A 2. számú melléklet az érintett ingatlan tulajdoni lapját tartalmazza.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával módosítani
szíveskedjen a 167/2021. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozatot és nevezze el az ingatlant
Hunyadi János utcának.

Tököl, 2022. január 12.

.../2022. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete
a) a 167/2021. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozatot az alábbiakra szerint módosítja:

„Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Tököl 1454
hrsz. alatti „kivett közterület" megjelölésű ingatlannak a Hunyadi János utca nevet adja, egyben felkéri
a polgármestert, hogy az utcaelnevezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg."
b) tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79. § (2)
bekezdése alapján a változás címnyilvántartáson történő átvezetésére csak 2022. április 3. napját
követően kerülhet sor.

c) felkéri a polgármestert, hogy az utcaelnevezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére

Tárgy: Tököl,
meghatározása

2244/1

hrsz.

alatti

Előterjesztő

kivett

közterület

utcanevének

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Kőszeri Ferenc

Az ülés időpontja

2022. január 27.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

Burlovics Attila 2316 Tököl, Alkotmány utca 31. szám alatti lakos, 2021. augusztus 13. napján kérelmet
nyújtott be a tököli 2244/1 helyrajzi szám alatt található névtelen utca, Szirka köz elnevezése ügyében.
A kérelem alapján „az utcában 5 telek kialakítása történt meg a közelmúltban, melyek közül néhányon
már meg is indult az építkezés. A címképzés érdekében szükségesnek tartjuk az utca elnevezését. Javaslom
az utca neve - mivel korábban a családom tulajdonában lévő ingatlanmegosztásából jöttek létre a telkek Szirka köz legyen."

Burlovics Attila kérelmét jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolom.
A 2. számú melléklet az érintett ingatlan tulajdoni lapját, a 3. számú melléklet az érintett ingatlan
térképét tartalmazza.

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. (VIII.8.) számú rendeletben foglaltakra
- szükséges a közterület elnevezése.
Fenti kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a tököli 2244/1 hrsz. alatti ingatlan a földhivatali
nyilvántartásban utcanévvel nem rendelkezőként szerepel és szükséges az ingatlan három önálló
útszakaszra bontása, a határozat 3. számú mellékletét képező helyszínrajzon jelölt módon.

Az útalakítást követően, a helyszínrajzon „A" jelölésű útnak az Ibolya utca nevet adja, a „B" jelölésű útnak
a Szirka köz nevet adja és a „C” jelölésű útnak a Nefelejcs utca nevet adja.
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat támogatását.
Tököl, 2022. január 12.

.../2022. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete

a) a Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező, tököli 2244/1 hrsz. alatti „kivett közterület"
megjelölésű ingatlant megosztja a határozat mellékletét képező helyszínrajzon jelölt módon három
önálló útszakaszra („A" út, „B” út és „C" út). Az útalakítást követően, a helyszínrajzon „A” jelölésű útnak
az Ibolya utca, a „B” jelölésű útnak a Szirka köz és a „C" jelölésű útnak a Nefelejcs utca nevet adja.

b) Felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében, a szükséges intézkedéseket tegye
meg.

Határidő: azonnal
Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző
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Felelős: polgármester

ma AUfi i j
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tököl
Fő utca 117.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Burlovics Attila azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a 2244/1. hrsz-ú utcát elnevezni

szíveskedjenek.

Indokom az, hogy az utcában 5 telek kialakítása történt meg a közelmúltban, melyek közül néhányon
már meg is indult az építkezés. A címképzés érdekében szükségesnek tartjuk az utca elnevezését.

Javaslom, hogy az utca neve - mivel korábban a családom tulajdonában lévő ingatlanmegosztásából
jöttek létre a telkek - Szitka köz legyen.

Véleményem szerint a házszámozásról a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint

az utcaelnevezés szabályairól szóló 12/2014. (Vili.8.) számú rendelet 5,§-ban foglaltaknak megfelel az
általam kért elnevezés.

Kérelmem pozitív elbírálásában bízva,

tisztelettel:

Burlovics Attila

2316 Tököl, Alkotmány utca 31.

2
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére

Tárgy: A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség számára 2021. évben megítélt
támogatási összeg felhasználási, és elszámolási határidejének módosítása
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Tomasovszkyné Fazekas Judit

Az ülések időpontja

2O22.január 27.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Dunaharaszti Evangélikus egyházközség a mellékelt kérelemmel
fordult a T. Képviselő-testület felé, tájékoztatásuk szerint a felújítási munkákat 2021.
december hónapban tudták megkezdeni, melyről a szükséges számlák kiállítása 2022. évben
történhetett csak meg.

Kérem a T. Képviselő-testületet szíveskedjen dönteni a kérelemben foglaltakról.

.../2022. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a Dunaharaszti Evangélikus egyházközség 2021. évben
megkötött támogatási szerződésben megjelölt felhasználási és elszámolási határidőt 2022.
március 31. napjáig meghosszabbítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Aláírás
Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Törvényességi szempontból:

r
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POLGAHMESTl: HIVA1A
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Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség

Dunaharaszti, Damjanich u. 33.
2330

Tököl Város Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal
Hoffman Pál polgármester Úrnak

Tököl Fő út 117.
2316

Tárgy: elszámolási határidő módosítási kérelem
Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Polgármester Úr!

Egyházközségünk a 2021. évben 500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást
kapott templom felújítási célra. A pandémia miatt nem tudunk az eredeti
határidőre elszámolni. Kérjük a szerződés elszámolásának határidejét 2022.
március 31. napjára módosítani.

Tisztelettel és köszönettel!

Dunaharaszti, 2022. január 11.

JEGYZŐKÖNYV
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság
2022. január 27-ei üléséről
Jelen van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ágics Antal
Csurcsia István
Farkas Zsuzsanna
ifj. Hoffman Pál
Kerékgyártó Zsolt
Malaczkó István
ifj. Sovány András Márton
Vászin Attila
Vejmola István

elnök
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag

Bejelentéssel távol van:
1.
2.
3.

Füle Zoltán
Vukov Máté
Borsos Zoltán

tag
tag
tag

Tanácskozási joggal vesz részt:
1.
2.
3.

4.
5.

Hoffman Pál
Gergics Illés
Gaál Ágnes
Rácz Judit
Balogh Jánosné

polgármester
alpolgármester
jegyző
aljegyző
pénzügyi irodavezető

Jegyzőkönyvvezető:
1.

Scháffer Enikő

szervezési ügyintéző

Ágics Antal bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 9 fővel
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kerékgyártó Zsolt tagot javasolja. Köszönti Dr. Sárcsevity
Reá doktornőt, a 3 az háziorvosi körzet háziorvosát, aki a háziorvosi körzet előszerződés napirenddel
kapcsolatban személyesen is bemutatkozott.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

1/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottsági ülés jegyzőkönyv hitelesítőjenek Kerékgyártó Zsoltot választja meg.
Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke le

Ágics Antal a napirendek elfogadását az alábbi kiegészítő indítványokkal kezdeményezi.
1. ) Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a Tököli Birkózó SE-vel
2. J Kötelezettség vállalás a 2022. évi szúnyoggyérítés költségeire

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

2/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottság a 2022. január 27-ei rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:

3. )
4. )
5. )
6. )
7. )
8. )

Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a Tököli Birkózó SE-vel
Kötelezettség vállalás a 2022. évi szúnyoggyérítés költségeire
A Képviselő-testület 2022.1. féléves munkatervének elfogadása
Bölcsőde Alapító okiratának módosítása
A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálata
2022. évi igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban

1

9. ) A polgármester jogszabály szerinti juttatásának megállapítása
10. ] A településkép védelméről szóló rendelet módosítása
11. ) 3. számú háziorvosi körzet működtetésének átadása
12. ) Óvodák együttműködése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel
13. ) Gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzat módosítása
14. ) Üzlethelyiség bérbeadás - Tököl, Fő utca 92.
15. ) Pályázat benyújtása „Az önkormányzati fejlesztések 2022” keretén belül a Csépi úti járda (Fő utca
- Állomás utca között) páros oldalon történő felújítására
16. ) A 167/2021. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat módosítása a Tököl, 1454 hrsz. alatti
„kivett közterület” utcanevének meghatározására
17. ) Tököl, 2244/1 hrsz. alatti kivett közterület utcanevének meghatározása
18. ) A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség számára 2021. évben megítélt támogatási összeg
felhasználási, és elszámolási határidejének módosítása
19. ) Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

Hoffman Pál polgármester ismerteti a két ülés között történt fontosabb eseményeket, és a napirendeket
összefoglalja.
Fontos, hogy a döntésekelé kerülő témákról mindenki minden információval rendelkezzen. Sűrű
munkás december, lendületes évkezdés, ez jellemezte az önkormányzat évvégi munkáját. Ezekről az
eseményekről, tevékenységekről a városi honlapon és a Facebook hivatalos oldalán folyamatosan
tájékoztatást adtak. December hónap az ünneplés mellett sok munkával folyt.

Bár a költségvetés nincs könnyű helyzetben a Piac pavilonon karácsonyi díszkivilágítást helyeztek ki,
néhány új oszlopra helyezhető fényfüzért is fel tudunk szerelni, s a Millennium Parkban egy meglepetés
dekoráció is készült. Lelki töltődésre, csakúgy, mint a korábbi években a piac téri adventi ünnepség, s a
katolikus templomban tartott adventi műsorok adnak lehetőséget. A piac téri ünnepségre advent 3.
vasárnapja előtti szombaton került sor. A templomban az 1. és 3. héten a Szárny-Nyitogató Művészeti
Iskola, a 4. héten a Tököl Sváb Hagyományőrőz Kórus lépett fel. A Piac téren a Polgármesteri Hivatal
munkatársai a Dányi Beton Kft segítségével hozták el és állították be a méretes fenyőt. A fényfüzérek
elhelyezése után hangulatos, közös dekorálás volt, amit a Szivárvány Óvoda vezetése és munkatársai
szerveztek. A nyugdíjasok részére idén a járványhelyzet miatt sajnos megint elmaradt az év végi
karácsonyi műsor, de minden érintett postai úton, még az ünnepek előtt megkapta a város ajándékát, az
5eFt összege. Sok közösség évzáró eseményt rendezett a járványügyi szabályok betartásával. A
betlehemezésről sok településen olvasni megőrzött hagyományként. Bemutatják, mint az elmúlt idők
megkapó látványosságát. A tököljek büszkék lehetnek arra, hogy a régi magyar betlehemezés itt nem
attrakció, hanem fiatalok által életben tartott valóság. Ifj. Monostory Péter vezetésével évek óta, néha
változó összetételben indulnak a betlehemesek Tököl utcáira, ismerős családokhoz, s ahová behívják
őket a saját készítésű betlehemmel. Az idén december 24.-én is sok helyre vittek katolikus áhítatot,
nosztalgikus múltat erősítve a keresztény elkötelezettséget befogadó családoknál. Köszöni minden
közösségnek és dolgozónak az ünnepi eseményekben történt munkát.
Remek újításként Halász László Művelődési Központ igazgató szabadtérre hirdette az idei bulit, s mint
a képek mutatják az ötlet bevált. Az egymást váltó zenekarok a Benetton Bánd és a Kolo Zenekar
maximálisan kiszolgálták a résztvevők igényeit. A legnagyobb sikert a kolo aratta, de a hagyományos
táncokat kedvelők is jól érezhették magukat.
Lakihegy Rádiónak nyilatkozott a rendszerváltás témájában.
A magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság nyitó napján adták át a magyar
sport új, gyönyörű helyszínét a 22 ezer néző befogadására alkalmas MVM sportcsarnokot. A magyar
válogatott hollandok elleni mérkőzését nagy érdeklődés kísérte. A 22 ezer néző között sok tököli
kézilabda barát is szurkolt a helyszínen a csapatnak. Az átadási ünnepségen, s a mérkőzésen részt vett
Hoffman Pál Tököl polgármestere is.
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A tavalyi verseny sikere megrendezése után Hoffman Pál polgármester és a Tököli Lovasklub szervezői
Gnyálin János, Pesuth Antal, Pesuth Pál és Szécsi Sándor megbeszélést tartott a Lovas Nap idei
megvalósításáról. Ebben az évben a verseny tervezett időpontja augusztus 20., de ez még egyeztetés
alatt van. A nagy múltra visszatekintő Tököli Lovas Nap mindig nagy élmény, nem csak a kilátogatóknak,
de a sokszor nagyon messziről érkező résztvevő hajtóknak is. Gyönyörű lovak, szebbnél-szebb fogatok,
a verseny és a szurkolás izgalma, végül a közös baráti beszélgetések mindig élményként maradnak meg
a lovas sport barátaiban. A hagyományok ápolása fontos, ezért a verseny támogatását Hoffman Pál
polgármester 2022-ben is javasolja a Képviselő-testületnek. A megbeszélésen részt vett a Tököli
Lovasklub vezetése mellett Bakó János is, aki a tavalyi Lovas Napot a tököli vezetőkkel sikerre vitte, s
akire az idei verseny szervezésénél is számítanak a tököliek.

Interneten és szórólapon 2*3000 példányban adott tájékoztatást a lakosság részére az egyetemleges
felelősség - egységes elutasításáról. A Fővárosi Vízművek a felhasználói tiltakozó levelek ellenére
továbbra is egyetemlegesen, valamennyi az átemelő szivattyút vagy egyéb műszaki berendezést kényszerűen - együtt használóra számlázza a házi, illetve presskan átemelő szivattyúk nem megfelelő
csatornahasználatából származó meghibásodások és azok kijavításával összefüggő költségeit.
Egyetértünk abban, hogy a rendszer rendeltetésszerű üzemeltetése és használata az üzemeltető
Fővárosi Vízművek, a használó ingatlan tulajdonosok, bérlők és az Önkormányzat közös érdeke, a
fizetésre felszólítottak lakossági megkeresésével kapcsolatba kérem, hogy a problémával érintettek,
akik szeretnének jogi iránymutatást, képviseletet kapni a fenti témával kapcsolatban a Tököli
Polgármesteri Hivatal elérhetőségeire (2316 Tököl, Fő utca 117. vagy hivatal@tokol.hu ) juttassák el
kérdéseiket, illetve a Fővárosi Vízművekkel kapcsolatos levelezésük másolatát, hogy irányadó jogi
szakvélemény alapján a lakossági érdekek közös képviselete megvalósulhasson. Eddig 7 fő jelezte a
közös érdekképviseleti igényt.
Ugyanilyen módon adott tájékoztatást a meghosszabbított ivóvíz és szennyvízhálózati csatlakozási
lehetőségről. Az új határidő 2022. január 31. A képviselő testület 2021. október 28-án megtartott ülésén
tárgyalta a Tököli szennyvíztisztító telep fejlesztési igénye című előterjesztést, melynek kapcsán
elfogadta a tököli szennyvíztisztító telepet üzemeltető Fővárosi Vízművek Zrt. álláspontját a létesítmény
fejlesztésének szükségességéről, s felhatalmazta a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges előkészítő
intézkedéseket a fejlesztés mielőbbi megvalósulása érdekében döntéselőkészítő jelleggel, valamint 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 szennyvíz rákötési
kapacitáskorlátozását kapacitás korlátozását nem fogadta el, s felkérte az üzemeltetőt, hogy a
szennyvíztisztító telep hatékonyabb üzemeltetése érdekében vizsgálja felül üzemeltetési rendjét, s
tegye meg a szükséges intézkedéseket a telep tisztítási hatékonyságának javítására. A Képviselő-testület
álláspontját elfogadva a Fővárosi Vízművek a bejelentett moratóriumot egyszeri módos 2022. január
31-ig kiterjeszti Tököl település vonatkozásában. így a rákötési korlátozás 2022. február 1. napjával lép
életbe.

A „Tisztítsuk meg az Országot” projekt I. ütem tárgyú pályázatunk sikeres megvalósításával 9
helyszínről összesen 50 m3 hulladékot gyűjtöttek össze és szállíttattak el. Az illegális hulladéklerakás
elleni küzdelem ezzel azonban nem ért véget. Feladat a jövőbeni szennyezés megakadályozása, valamint
az elkövetett környezetszennyezés gyors felszámolása. Ezúton szeretnék e küzdelembe bevonni a
tisztelt Lakosságot is. Kérnek mindenkit, hogy tartsák be a közterületi hulladék elhelyezésére vonatkozó
tiltást, s motiválják családtagjaikat, ismerőseiket is a szabályok betartására környezetünk védelme
érdekében. Egyúttal szeretné felhívni a figyelmet a Hulladékradar nevű mobil alkalmazásra, melynek
célja az illegális szemétlerakás terjedésének megakadályozása.
Szépkorúak köszöntésére is sor került. December 7-én Dr. Nagy Györgyné, Györgyi nénit 90.
születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte és nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök
Emléklapját és a város ajándékát. A köszöntés alkalmával kellemes beszélgetésre került sor.

100. éves születésnapi köszöntés családi körben. Családja körében örömmel fogadta otthonában
Szilágyi Simonné Julika néni Hoffman Pál polgármestert és Dr. Vass Lucia alpolgármestert, akik Orbán
Viktor miniszterelnök úr és a város nevében köszöntötték 100. születésnapja alkalmából. Az ünnepelt
lánya és családja körében fogadta a vendégeket. Bensőséges, nosztalgikus hangulatban családi
fotóalbumok nézegetésével, régi emlékek felidézésével idézték meg az eltelt 100 évet.
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December 26.-án a nagy közönség előtt is megnyitotta kapuit a repülőtér tököli területén működő
Jégcsarnok. A megnyitó napon Szél-Molnár Gábor a Szigeti Jégakadémia Sportegyesület elnöke, Kovács
Zoltán a Magyar Jégsport Szövetség főtitkára és Hoffman Pál Tököl Város polgármestere köszöntötte a
jégsport környékbeli szerelmeseit. A nemzetközi méretű jégdóm a szabadidős korcsolyázás mellett a
jégtánc, a rövidpályás gyorskorcsolya és jégkorong sportokra egyaránt alkalmas. Óriási az érdeklődés,
az internetes hírt 4400 fő osztotta meg, de mások megosztásában 30 ezres érdeklődés is jelentkezett.

Nagy részvét mellett temették el Somogyi György Munkácsy-díjas festőművészt Szigetszentmiklóson. A
szertartáson megjelent barátok, és tisztelők között voltak tököli tisztelői is, Hoffman Pál polgármester,
Guthné Schneider Mária a művészeti iskola vezetője. Somogyi Györgynek elévülhetetlen érdemei
vannak a tököli művészeti oktatás elindításában, a fiatalok vizuális kultúrájának fejlesztésében. A
barátok, pályatársak nevében Novotny Tihamér Somogyi György életművének méltatásával búcsúzott.
Hoffman Pál polgármester és Hoffmann József, a Tököli Német Önkormányzat képviselője koszorút
helyeztek el a kényszermunkára elhurcoltak emléktábláján. A Fő utca i épület pincéjéből 300 csepeli és
17 tököli sváb származású férfit és nőt hurcoltak el kényszermunkára Novi-Dombaszba a szovjetek,
1945. január 24-én. Az embertelen kommunista Gupvi táborokban testileg és lelkileg is
megnyomorították a foglyokat. Sokan csak 5 év után kerültek haza, örök bélyegként magukon viselve,
hogy a kommunista, szocialista rendszer ellenségei. Fogva tartásuk körülményeiről nem beszélhettek,
megélhetési lehetőségeiket beszűkítették. Emlékezni róluk, emlékeztetni az embertelen rendszerre
kötelességünk.

Az egyházak és a nemzetiségek, valamint a civil közösségek minden évben kiemelt figyelmet kapnak.
Mindkét terület lelkiséget, közösségiséget formál. Az együttműködés a tököliség erősítése
szempontjából nélkülözhetetlen. Látjuk Nyugat-Európában, hogyan rombolják le értékeiket, érezzük a
helyi Facebookos agressziót, hagyományaink, az összetartozás érzése ellen. Mindent megteszünk
egyházi, nemzetiségi hagyományaink, életformánk, kapcsolatunk megtartásáért. Nem fogadjuk el, hogy
felszámolják eddigi eredményeinket, olyan helyzetet teremtsenek, hogy csökkenjenek a közösségi
források, megszűnjenek az egyházi, nemzetiségi támogatások. A 2021. év során egyházak, nemzetiségek,
sportszervezetek, egyéb civil egyesületetek 68.267eFt támogatásban részesültek. A kifizetések
ütemezetten történtek, de év végéig minden szervezet megkapta az odaítélt támogatást. A kisebb helyi
közösségek részére kiírt nyilvános pályázatra jelentkező pályázaton 8 szervezet részesült összesen
1.500eFt támogatásban.
Az 1959-ben Tökölön megalakult Magyarországi Nemzetiségek Központi Táncegyüttese, későbbi nevén
Fáklya Néptáncegyüttes 2020-ban történt megszűnése új helyzetet teremtett az együttes hátterét
biztosító Horvát Folklórcentrum Egyesület számára is. A szervezet vezetése az együttes megszűnését
követően a Tököli Délszláv Együttest találta alkalmasnak az egyesületi munka folytatására, melyhez
többek között székely változtatásra is szükség van. Tököl Város Képviselő-testülete - kérésre engedélyezte, hogy az egyesület új székhelye Tökölön, a Művelődési Központ és Könyvtár címére legyen
bejegyezve. Halász László szervezi az átalakulást, bútorok is rendelkezésre állnak, az átalakulás új
lehetőségeket teremt a város nemzetiségi és kulturális életében.
A hóeltakarítási ütemtervet a városi honlapon és a Facebook hivatalos oldalán is közzétették, mely
tartalmazza a hóeltakarítási ütemet tartalmazó térképet is. A hóeltakarító cég tisztességesen végzi a
feladatot, Tökölön nem jobb és nem is rosszabb hóesés idején a helyzet, mint bárhol máshol az
országban.

Tovább korszerűsödik a Sportcsarnok. A TELENIT Kft megkezdte a Városi Sportkör kézilabda
szakosztálya által készített sikeres TAO pályázat megvalósítását. A 27 évvel ezelőtt üzembe helyezett
eredményjelző mellé, pontosabban a másik végfalra modern LED-es eredményjelző kerül. A beruházás
8,45 m Ft, amiből a Magyar Kézilabda Szövetség 5,9 m Ft-ot hagyott jóvá. A saját forrás 30 %-át, 2,55 m
Ft-ot a 2021. évi költségvetésből biztosítjuk.

Köszönet jár az orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak az oltási hétvégek lebonyolításáért, és a
járványügyi helyzetben végzett munkájukért. Lakossági panasz a szabadtéren történő várakozás, de
erre is a járványügyi helyzet miatt van szükség.
Ismerteti a folyamatban lévő beruházásokat. A Mező utcában lakossági kérésre megvalósult az útalap
kiépítése.
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A sittlerakó rekultiváció (300mFt) és a Napsugár óvoda felújítási pályázat elkészült és határidőben
benyújtásra került. A sittlerakó rekultivációs pályázatnál a terület lehatárolása miatt lehet, hogy nem
iparterületi fejlesztés, hanem egy napelempark létrehozása lehet a második lépés.

A Napsugár óvoda felújítása alacsony hajlásszögű tetővel és teljes belső átalakítással, helyiség
bővítésével valósulhat meg. A pályázat készítésénél úgy tervezték, hogy 350-400 mFt-os valósul meg,
de a beadott pályázat nettó 580 mFt fejlesztést tartalmaz.

Azok a képviselők, akik a decemberi ülésen támogatták a költségvetés 4.sz. módosítását, lehetővé tették,
hogy elinduljon a Kisfaludy utcai járdaépítés. Megkezdődtek a munkák, a járda, a játszótér kerítés
vonalát követve teljes szerkezet építéssel a Duna utca-Orvosi rendelő közötti szakaszon valósul meg. A
munkák elkészülte után biztonságosan megközelíthetővé válik az iskola, óvoda, orvosi rendelő, játszótér
és az újonnan épült bölcsőde is. A beruházás során megépítésre kerül 30 m2 betontérkő burkolat 10
mFt értékben. Központi illemhely kialakítására is sor kerül lO.OOOeFt összegben.
Mai előterjesztés alapján döntenek egy harmadik pályázatról is, a Csépi úti járda egy részének a
megépítéséről. Korábban azért nem tudtak erre pályázni, mert nem volt az önkormányzat tulajdonában.
A járdaépítési program frappáns lezárásával megvalósulhat a járda egy részének a megépítése 5060mFt program keretében I. ütemben a Fő utcától az Iskola utcáig.

A Tököli Polgárőr Egyesület év végi ülésén beszámolót tartottak a 2021. évi munkáról és a 2022. évi
feladatokról, valamint új vezető választásról, mert a jelenlegi vezető, Szabó Károly más településre
költözik. Az új elnök Juhász Tibor, aki már eddig is aktívan tevékenykedett a polgárőr Egyesületben.
Köszöni Szabó Károly eddigi munkáját a Polgárőr Egyesületben és a bizottsági munkában is.

A Nyugdíjas Klub 25 éve alakult meg, mai napon ünnepi találkozót tartanak a Művelődési Központban.

1. ) NAPSUGÁR ÉS SZIVÁRVÁNY NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA EGYÜTTMŰKÖDÉSE A
TÖKÖLI BIRKÓZÓ SE-VEL
Ágics Antal ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

3/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
vezetőinek a kérésére járuljon hozzá ahhoz, hogy az óvodák képviseletében együttműködési
megállapodást kössenek, a Tököli Birkózó SE (képviseli Iváncsics Géza 2316 Tököl, Pesti út l/B/2a.,
adószám:18596629-l-13) sportegyesülettel annak érdekében, hogy az egyesület a gyerekeknek, heti
egy alkalommal „Ovi-birkózás" nevű sportfoglalkozást tartson. Utasítja az intézményvezetőket, hogy a
szerződés aláírása előtt, győződjenek meg arról, hogy az egyesület felelősségbiztosítása erre a
tevékenységre is terjed-e.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

2. ) KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS A 2022. ÉVI SZÚNYOGGYÉRÍTÉS KÖLTSÉGEIRE

Ágics Antal ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

4/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy

1.

abban az esetben, ha az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem veszi át a gyérítéssel
kapcsolatos feladatokat, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatása után elvégzendő 2022. évi
szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére bruttó 1 898 630 Ft-ot biztosít a 2022. évi költségvetés
terhére.
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2.

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2022. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátására megbízási
szerződést kössön Szigetszentmiklós és Áporka, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány,
Halásztelek, Kiskunlacháza, Majosháza, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom,
Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Taksony települések Önkormányzataival.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022.1. FÉLÉVES MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSA
3.
Ágics Antal ismerteti az előterjesztést.

Farkas Zsuzsanna módosító javaslatát felolvassa és írásban átadja, kéri, hogy az a jegyzőkönyv
mellékletét képezze. Már korábban is próbálta ezeket a javaslatokat a munkaterve beépíttetni,
javaslatai a következők.
1. Tököl levegőminősédi helyzete, különös tekintettel a Százhalombatta felől érkező ipari
légszennyezésre, valamint a pollenterhelésre.
2. A város köztisztasági helyzete, ideértve a szelektív hulladékgyűjtés bővítését (pl. üveg, használt
sütőzsiradék].
3. Természetvédelmi koncepció kialakítása.
4. Az időskorúak helyzetének javítása: napközbeni ellátás, illetve házi beteggondozás, szociális ellátás
kérdése.
5. Szigetmajor helyzete.

Hoffman Pál köszöni képviselő asszony módosító javaslatát. Visszautasítja azt, hogy az önkormányzat
nem foglalkozik a környezetvédelmi helyzettel. Folyamatos tárgyalásokat folytat a Mól új termelési
igazgatójával, folyamatosan jelzik a lakossági panaszokat, ők pedig folyamatos tájékoztatást adnak a
fejlesztéseikről. A köztisztesági helyzettel kapcsolatban az Érdi Önkormányzat korábbi és jelenlegi
polgármesterével is folyamatos és jó az együttműködés. A sütőolaj begyűjtésével kapcsolatban a
műszaki iroda munkatársa foglalkozik a témával. Az időskorúak ellátásával a II. féléves munkatervben
szerepeltetni kívánja több más fontos témával együtt, hogy szembesítsék az embereket a hazugságokkal,
amit terjesztenek. Határozottan visszautasítja azokat a valótlanságokat, melyeket a Civil Kontroll
Egyesület vezetése és így képviselő asszony is terjeszt, hogy Tökölön az idősellátás nem megoldott.
Tökölön az idősellátás minden típusa szerződéssel megoldott. Környezetvédelemmel kapcsolatban csak
a sittlerakó rekultiváció 300 milliós környezetvédelmi programot jelent. Az intézmények nyílászáró
cseréi, a fűtéskorszerűsítések, homlokzat és tetőszigetelések, energiahatékonysági előre lépések mind
környezetvédelmi eredményt jelentenek.

Farkas Zsuzsanna kérésére szó szerint: „felháborítónak tartom és visszautasítom, hogy Hoffman Pál
polgármester rendszeresen hazugsággal vádol engem is és a Civil Kontrollt is, és felszólítom, hogy ezt vonja
vissza. Egyrészt én nem terjesztettem ilyet, hogy az öregek, az időskorúak ellátása nem megoldott, hanem
arról szól a javaslatom, hogy legyen ennek a megoldása kibővítve és mindenki számára elérhető. Úgyhogy
felszólítom polgármester urat, hogy inkább időnként arra fordítsa az energiáit, ami a dolga lenne, mint
polgármesternek, hogy segítse a képviselők munkáját, és ne az összes energiáját arra fordítsa, hogy minden
javaslatomat megvétózza. És minden energiáját arra használja fel, hogy hogy ássa alá és aknázza alá az
összes munkámat, amit szeretnék, az összes eredményekre vonatkozó munkámat, amit szeretnék elérni és
javítani a település helyzetén. Köszönöm szépen."
Hoffman Pál: képviselő asszony már a kampányt is hazugságokkal indította, amikor azt mondta, 1
milliárd forintos adóssága van a városnak. Eltelt két és fél év, nem kért bocsánatot ezzel kapcsolatban,
A képviselő asszony javaslatait fenntartásokkal kell kezelni, mert a költségvetést nem támogatva
milliárdos károkat okozna a városnak, működésképtelenné tenné az intézményeket. Egyszer sem
szavazta meg a költségvetést.

Ágics Antal Farkas Zsuzsanna módosító javaslatát szavaztatja meg.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 1 igen, 8 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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5/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottság nem fogadja el Farkas Zsuzsanna 2022. 1. félévi munkaterv módosításra vonatkozó
javaslatát.
Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

Ágics Antal a határozati javaslatot szavaztatja meg.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 8 igen, 1 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

6/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tököl Város Képviselő-testülete, a 2022. I. félévi
munkatervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Időpont / napirend

Előterjesztő:

2022. január 27.
polgármester
A
nemzetiségi
felülvizsgálata

önkormányzatokkal

megkötött

megállapodások polgármester

Bölcsőde alapító okiratának módosítása

polgármester

Bölcsőde nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje

polgármester

Óvodák nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

A Képviselő-testület 2022.1. féléves munkatervének elfogadása

polgármester

Bölcsőde Alapító okiratának módosítása

polgármester

A
nemzetiségi
felülvizsgálata

önkormányzatokkal

megkötött

megállapodások

polgármester

2022. évi igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban

polgármester

A polgármester jogszabály szerinti juttatásának megállapítása

polgármester

A településkép védelméről szóló rendelet módosítása

polgármester

3. számú háziorvosi körzet működtetésének átadása

polgármester

Óvodák nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje

polgármester

Óvodák együttműködése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel

polgármester

Gépjárművek igénybevételének
szabályzat módosítása

és

használatának

rendjéről

szóló

polgármester

Üzlethelyiség bérbeadás - Tököl, Fő utca 92.

polgármester

Pályázat benyújtása „Az önkormányzati fejlesztések 2022” keretén belül a
Csépi úti járda (Fő utca - Állomás utca között) páros oldalon történő
felújítására

polgármester

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

polgármester

Tököl, 2244/1 hrsz. alatti kivett közterület utcanevének meghatározása

polgármester

A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség számára 2021. évben megítélt
támogatási összeg felhasználási, és elszámolási határidejének módosítása

polgármester

Február
Az ü és várható időpontja: 2022. február 14. (hétfő)
A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető polgármester
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3
évre várható összegének meghatározása

7

2022. évi bérleti díjak felülvizsgálata

polgármester

2022. évi költségvetési rendelet

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Február
Az ü és várható időpontja: 2022. február 24.
2021. évi költségvetési rendelet módosítása

polgármester

Bölcsődei beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre

polgármester

Óvodai beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre

polgármester

Polgármester szabadságtervének jóváhagyása

polgármester

2022. évi Közbeszerzési terv

polgármester

Települési veszély elhárítási terv

polgármester

TVCS Kft. 2021. mérlegbeszámolója és záróbeszámolója

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Április

Az ü és várható időpontja: 2022. április 28.
2022. évi költségvetési rendelet módosítása

polgármester

Összefoglaló a 2021. évben végzett ellenőrzésekről

jegyző

Tájékoztatás az önkormányzati vagyonállapotról (Mötv. 110.§ (2), Áht.91.§ (2) c.)

polgármester

Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról

jegyző

2021. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás

polgármester

2021. évi költségvetési maradvány elszámolása

polgármester

Közösségi pályázatok kiírása

polgármester

Forgalomszabályozási javaslatok és lakossági vélemények

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Május
Az ü és várható időpontja: 2022. május 26.
Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről (jegyzői jegyző
gyámhatóság)

Rendőrségi megállapodás - Lakosságorientált Rendőrkapitánysági Koncepció polgármester
Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Június
Az ü és várható időpontja: 2022. június 23.
A Képviselő-testület 2022. II. félévi munkaterve

polgármester

Beszámoló a 2021. évi támogatások elszámolásáról

belső ellenőr

Közösségi pályázatok elbírálása

polgármester

Beszámoló az óvodák működéséről (2021/2022. nevelési év)

óvodavezetők

Félidőben - Ciklusbeszámoló

polgármester

Környezetvédelmi program

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke
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BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

5.)

Ágics Antal ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

7/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy

1. ) Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzatának
Bölcsődéje - a határozat 1. mellékletét képező - Alapító Okirat módosító okiratát,
valamint az egységes szerkezetbe foglalt - a határozat 2. mellékletét képező - Alapító
Okiratát jóváhagyja.
2. ) Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést, valamint az esetleges
hiánypótlásokat a Magyar Államkincstár felé megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

7/2022. (1.27.) számú Bizottsági határozat 1. számú melléklete:
Okirat száma: 722-1/2022.

Módosító okirat
A Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje a Tököl Város Önkormányzata által 2017. július
28. napján kiadott, 34-27/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2022.(1.27.) számú határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom:
) Az alapító okirat az alábbi, 1.2.2. ponttal egészül ki:
1.
„1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
Tököli mini bölcsőde

telephely címe

2316 Tököl, Kisfaludy Sándor utca 2."

1

2. ) Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.1.A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások feladatainak ellátása. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 42. § - 42/A. § szerinti bölcsődei ellátás és a
43/A. § szerinti mini bölcsődei ellátás biztosítása, valamint a 21. § szerinti gyermekétkeztetés, a
21/A. § - 21/C. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés; ingyenes és kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása."

3. ) Az alapító okirat 4.3. pontjának utolsó mondata helyébe a következő mondat lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Gyvt. alapján a családban nevelkedő 3 éven aluli
gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, valamint testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése,
továbbá gyermekétkeztetés, intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés.
A bölcsődében

- engedélyezett férőhelyek száma: 40 gyermek
- működő csoportok száma: legfeljebb 3.

A mini bölcsődében

- engedélyezett férőhelyek száma: maximum 16 gyermek, figyelemmel a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 49. §-ában foglaltakra.

- működő csoportok száma: legfeljebb 2
A bölcsőde 40 adagos főzőkonyhát működtethet."
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4.) Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4.

„A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036

Munkahelyi étkeztetés
intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

3

4.

gyermekek

napközbeni

ellátását

biztosító

5.) Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.1. „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének
megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét Tököl Város Önkormányzatának Képviselő
testülete bízza meg legfeljebb 5 éves határozott időtartamra pályázati eljárás útján. Az
intézményvezető jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
szerinti közalkalmazotti jogviszony, felette az egyéb munkáltatói jogköröket a Magyarország
helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXX1X. törvényben foglaltak figyelembevételével a
polgármester gyakorolja.
A költségvetési szerv képviseletét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (6)
bekezdése alapján az intézmény vezetője (a bölcsőde vezetője) egy személyben (egyedül)
képviseli.

A költségvetési szerv vezetője e jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára
nézve, vagy akadályoztatása esetén az intézmény valamely dolgozójára írásban átruházhatja. A
kiadmányozás joga kizárólag a bölcsődevezetőt illeti meg.
Jelen módosító okiratot 2022. március 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Tököl, „időbélyegzőszerint"

P.H.
Hoffman Pál

polgármester

7/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete:
Okirat száma: 722-2/2022.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tököl Város
Önkormányzatának Bölcsődéje alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje
1.1.2. rövidített neve: Bölcsőde

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2316 Tököl, Kossuth Lajos utca 64.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe
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2316 Tököl, Kisfaludy Sándor utca 2.

Tököli mini bölcsőde

1

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.1.1. megnevezése: Tököl Város Önkormányzata
2.1.2. székhelye: 2316 Tököl, Fő utca 117.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2316 Tököl, Fő utca 117.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.

megnevezése: Tököl Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 2316 Tököl, Fő utca 117.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások feladatainak ellátása. A gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 42. § - 42/A. § szerinti bölcsődei
ellátás és a 43/A. § szerinti mini bölcsődei ellátás biztosítása, valamint a 21. § szerinti
gyermekétkeztetés, a 21/A. § - 21/C. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés; ingyenes és
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása.

4.2.

A kö

1

4.3.

ési szerv

államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

889110

Bölcsődei ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Gyvt. alapján a családban nevelkedő 3 éven aluli
gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, valamint testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése,
továbbá gyermekétkeztetés, intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes
intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés.
A bölcsődében - engedélyezett férőhelyek száma: 40 gyermek
- működő csoportok száma: legfeljebb 3.

A mini bölcsődében

- engedélyezett férőhelyek száma: maximum 16 gyermek, figyelemmel a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 49. §-ában foglaltakra.
- működő csoportok száma: legfeljebb 2

A bölcsőde 40 adagos főzőkonyhát működtethet.
4,4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
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3
4.

4.5.

104036

Munkahelyi étkeztetés
intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

gyermekek

napközbeni

ellátását

biztosító

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tököl Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét Tököl Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg legfeljebb 5 éves határozott időtartamra
pályázati eljárás útján. Az intézményvezető jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, felette az egyéb munkáltatói
jogköröket a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
foglaltak figyelembevételével a polgármester gyakorolja.

A költségvetési szerv képviseletét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (6)
bekezdése alapján az intézmény vezetője (a bölcsőde vezetője) egy személyben (egyedül)
képviseli. A költségvetési szerv vezetője e jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott
csoportjára nézve, vagy akadályoztatása esetén az intézmény valamely dolgozójára írásban
átruházhatja. A kiadmányozás joga kizárólag a bölcsődevezetőt illeti meg.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXI11. törvény

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1. ) A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK
FELÜLVIZSGÁLATA

Ágics Antal ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

8/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatok és Tököl Város
Önkormányzata közötti 318/2019. (XI.28.) számon megkötött Együttműködési megállapodásokat
felülvizsgálta, azokat nem módosítja.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: azonnal

2. ) 2022. ÉVI IGAZGATÁSI
HIVATALBAN

SZÜNET

ELRENDELÉSE

A

POLGÁRMESTERI

Ágics Antal ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

9/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2022. Évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló
rendeletet az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke
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3. ) A POLGÁRMESTER JOGSZABÁLY SZERINTI JUTTATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Ágics Antal ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

10/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy
Tököl Város Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától Hoffman Pál polgármester jogszabály szerint
járó

a) illetményét bruttó 975.000.- Ft-ban állapítsa meg,
b) költségtérítését - a Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján - az a) pont szerinti illetmény 15%-ában,
146.250.-Ft-ban határozza meg.
Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnök

4. ) A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Ágics Antal ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

11/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Településkép védelméről szóló rendeletet az
előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

5. ) 3. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSÉNEK ÁTADÁSA
Ágics Antal ismerteti az előterjesztést.

Szabó Erzsébet kéri a feladatellátási szerződésben szereplő rendelési idők pontosítását.
Ágics Antal a rendelési idők módosításával javasolja a határozati javaslat elfogadását.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

12/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy

1) Tököl 3. számú háziorvosi körzet felnőtt lakosságának háziorvosi ellátása érdekében a PredivnaMed Kft. Dr. Sárcsevity Reá háziorvossal - a praxisjog megszerzése esetén és praxisengedély
birtokában - feladat-ellátási szerződést kíván kötni, ennek érdekében az önkormányzat - az
Országos Kórházi Főigazgatóság véleményének kikérését követően - előszerződést kíván kötni.
2) felhatalmazza a polgármestert az e határozat 1. és 2. számú mellékletei szerinti előszerződés, majd
a feladat-ellátási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke
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12/2022. (1.27.) számú bizottsági határozat 1. számú melléklete:

FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS

- Tököl 3. számú felnőtt háziorvosi körzet
amely létrejött egyrészről Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő utca 117. képviseli: Hoffman Pál
polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat);

másrészről Predivna- Med Kft. (2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 5., Adószám: 27952364-1-13
Ügyvezető Igazgatója: Dr. Sárcsevity Reá) (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató)
között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.
1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő, 2316 Tököl, Fő utca 90. szám alatti
ingatlanon fekvő épületben található rendelőben területi ellátási kötelezettséggel működtetett Tököl 3. számú
felnőtt háziorvosi praxis (a továbbiakban: praxis) feladatai ellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/B. §- a szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése.
2. Felek megállapítják, hogy az 1. pontban jelölt praxis működtetési jogával Tököl Város Önkormányzata

rendelkezik, a feladatot jelenleg helyettesítés keretében láttatja el.
3. A szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen előszerződéssel arra vállalnak kötelezettséget, hogy amennyiben

Vállalkozó a háziorvosi tevékenység folytatásához szükséges valamennyi jogszabályi feltételnek megfelel, továbbá
rendelkezik a tevékenység folytatására jogosító működési engedéllyel, praxisengedéllyel, illetőleg
felelősségbiztosítással, abban az esetben egymással feladat-ellátási szerződést kötnek.
4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladatellátási szerződést - tekintettel arra, hogy Egészségügyi

szolgáltató igénybe kívánja venni a Nemzeti Egészségbizosítási Alapkezelő pályázat - a legalább 12 hónapja
betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatását - minimum 6 évre kötik.
5. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladat-ellátási szerződést a 3. pontban rögzített

feltételek teljesülését követően, legkésőbb 2022. április 1-ig megkötik.
6. Egészségügyi szolgáltató kijelenti, hogy az általa vállalt feladat ellátási szerződést a háziorvosi feladatok
ellátására, mint Predivna- Med Kft köti meg. A végleges szerződés megkötése esetén a szolgáltatásért Dr.

Sárcsevity Reá felel, aki a szolgáltatást személyesen nyújtja az Öotv. 2. § (9) bekezdése értelmében.
7. Szerződő Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladat-ellátás feltételeket. Felek

rögzítik, hogy Egészségügyi szolgáltató rendelési ideje az alábbi:
Hétfő: 8-12 óráig, Kedd: 11-15 óráig, Szerda 8-12 óráig, Csütörtök: 14-18 óráig, Péntek: 8-12 óráig.
8. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási
jogszabályokat, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek bármelyike megtagadhatja a
szerződés megkötését a Ptk. 6:73 § (3) bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá jelen előszerződésben
előírt feltételek hiánya esetén.

9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2022. április 1-ig hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a Felek

feladat-ellátási szerződést kötnek.
Jelen előszerződést a felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és
időben, jóváhagyólag aláírták.
Jelen előszerződés 4 példányban készült, a Képviselőt-testület annak aláírására ..... /2022.(..... ) önkormányzati
határozatával felhatalmazta a Polgármestert.

Tököl, 2022................................................
Tököl Város Önkormányzata

Hoffman Pál

Dr. Sárcsevity Reá

Vállalkozó

polgármester
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12/2022. (1.27.) számú képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete:

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat működtetésére

- Tököl 3. számú felnőtt háziorvosi körzet
amely létrejött egyrészről Tököl Város Önkormányzata (székhely: 2316 Tököl, Fő utca 117., adószám:
157730923-2-13, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviseli: Hoffman Pál polgármester, mint
egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről Predivna-Med Kft (2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 5., Adószám: 27952364-1-13 Ügyvezető
Igazgatója: Dr. Sárcsevity Reá) (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) - együttes említésük esetén Felek (a
továbbiakban: Felek) - között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. ) Az Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében megbízza, az Egészségügyi szolgáltató pedig elvállalja az
alábbi egészségügyi alapellátási feladatot: a tököli 3. számú felnőtt háziorvosi körzet felnőtt korú lakosainak
háziorvosi alapellátása, területi ellátási kötelezettséggel.

2. ) Az Egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettsége Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 18/2018. (XII. 21.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1.
mellékletében meghatározott 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási területére terjed ki. A jelen feladat-ellátási
szerződés aláírásakor az Önkormányzat átadja az Egészségügyi szolgáltató részére a Rendelet hatályos 1.
mellékletének kivonatát, amely az ellátási terület pontos leírását tartalmazza.
3. ) Az Egészségügyi szolgáltató köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket. Az
Egészségügyi szolgáltató köteles ellátni továbbá a rendelési időben hozzá forduló személyeket, ha heveny
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító
állapotromláshoz vezethet.
4) Egészségügyi szolgáltató feladatának ellátása során a betegeket a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, a
vonatkozó jogszabályi előírások, továbbá szakmai, etikai szabályok betartásával köteles ellátni.
4. ) Az Egészségügyi szolgáltató a 3.) pontban meghatározott szolgáltatások ellátásához szükséges fedezetet a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja.
A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával hozzájárul
azzal, hogy a feladatellátás teljesítése másra át nem ruházható, az Egészségügyi szolgáltatót személyes
szolgáltatás-nyújtási kötelezettség terheli.

5. ) A praxisban személyesen közreműködő háziorvos adatai, valamint a szakasszisztens:
a) Dr. Sárcsevity Reá oklevél száma: 231/SE-ÁOK-ORVOS/2017-én kiállított bizonyítvány alapján okleveles
orvosdoktor. Az orvosi alapnyilvántartási száma (orvosi bélyegző száma): 83 998)

b) Az Egészségügyi szolgáltató tevékenységét szakképzett asszisztens közreműködésével látja el. Az
asszisztens munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatai vonatkozásában a háziorvos
irányítja.
Az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozó: Garbacz Mónika szakasszisztens.

6. ) Az Egészségügyi szolgáltató köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (11.25.) EüM rendelet rendelkezéseinek megfelelően, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi
időpontban - rendelés céljából - a betegek rendelkezésére állni:
Hétfő: 8-12

Csütörtök:

14-18

Kedd:

Péntek:

8-12

11-15

Szerda: 8-12

A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám), valamint a Rendeletben szereplő ellátási terület
meghatározását a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. További
tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozik az ügyeleti ellátás, a betegjogi képviselő elérhetősége, a panaszjog
gyakorlásának lehetősége, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ában előírtak.
) Az Egészségügyi szolgáltató távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítésről saját költségére köteles
8.
gondoskodni. Az Egészségügyi szolgáltató helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre
előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítő háziorvos indokolt esetben a helyettesítést abban a
rendelőben is elláthatja, ahol egyébként tevékenységét végzi. Az Egészségügyi szolgáltató a helyettesítésről
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haladéktalanul, legkésőbb 24 órán belül köteles írásban tájékoztatni az Önkormányzat erre kijelölt
kapcsolattartóját (Tököli Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodáját).
9. ) Az Egészségügyi szolgáltató a jelen feladat-ellátási szerződésben foglalt háziorvosi alapellátást a 2316 Tököl,
Fő utca 90 alatti - önkormányzat által bérelt - rendelőben köteles biztosítani saját tulajdonú eszközeivel. Az
Egészségügyi szolgáltató a gép-, műszer és egyéb állóeszközök fenntartását, felújítását köteles biztosítani az
alapellátás folyamatos biztosítása érdekében. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi
körében gondoskodik.

10. ) Az Egészségügyi szolgáltató kizárólagosan jogosult használni a 2. számú rendelőt a kapcsolódó helyiségekkel
(orvosi szoba 16,57 m2, nővér szoba: 9,37 m2, vetkőző: 1,68 m2, raktár: 1,68 m2, váró: 6,44 m2, összesen 35,74
m2), míg közös használat mellett a kiszolgáló helyiségeket.
Az Egészségügyi szolgáltató a használatában lévő rendelő és helyiségei fenntartásával járó költségeket saját maga
viseli. A közös használatú kiszolgálóhelyiségek takarítását a saját költségén biztosítja, a kizárólagos használatában
lévő helyiségek takarításáról maga köteles gondoskodni.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Tököl, Fő utca 90. szám alatti helyen a saját költségén biztosítja Egészségügyi
szolgáltató részére a fűtést és a közműveket (víz, gáz, villany, csatorna, szemétszállítás). Az Egészségügyi
szolgáltató vállalja, hogy a rezsi-költségeket az általa kizárólagosan használt helyiségek nagyságának (m2)
arányában megtéríti az Önkormányzat részére az Önkormányzat által kiállított számla kézhezvételét követő 8
napon belül.
Egészségügyi szolgáltató a közös használatba adott helyiséget kizárólag az 1. pontban meghatározott
kötelezettségekből eredő feladatok ellátása céljára használhatja, jogot annak más célra történő hasznosításához,
illetve további használatba, albérletbe adásához nem szerez.
Egészségügyi szolgáltató a pontban megjelölt helyiségeket, valamint az egyes berendezési és egyéb tárgyakat
jegyzőkönyvben leltár felvételével veszi át az Önkormányzattól, a használatba átvett ingó és ingatlanvagyont
rendeltetésszerűen köteles használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt az Önkormányzatnak meg
kell térítenie.

11. ) A körzetmódosítás - kivéve az új közterületek körzetbe sorolása - miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár
esetén az Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni
az Egészségügyi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.
12. ) Az Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátásban részesített személyekről és a nyújtott ellátásról a hatályos
jogszabályokban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt, valamint nyilvántartást vezetni, és arról az arra
jogosultaknak felvilágosítást adni.

13. ) A Felek jelen feladat-ellátási szerződést a másik félhez írásban intézett felmondással megszüntethetik. Jelen
feladat-ellátási szerződés csak olyan határidővel mondható fel - minimum 6 hónap -, amely alatt biztosítható az
ellátás folyamatossága. A felmondási idő alatt az Egészségügyi szolgáltató köteles a szerződésben vállalt
közszolgáltatási feladatait folyamatosan teljesíteni, melyet az Önkormányzat ellenőrizhet.
14. ) Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - írásban azonnali hatállyal felmondja az
Egészségügyi szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén különösen, ha
a) az Egészségügyi szolgáltató jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az Önkormányzat írásbeli
felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a szolgáltatásra vonatkozó
jogszabályokban foglalt működést szabályozó előírásokat,

b) az Egészségügyi szolgáltató az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely
okból elveszti. A feladat-ellátási szerződés azonnali hatályú felmondása esetén az Egészségügyi
szolgáltató kártérítésre nem tarthat igényt.
15. ) A működéssel kapcsolatosan az Egészségügyi szolgáltató által harmadik személynek okozott kárért saját maga
felel, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal
arra, hogy a háziorvosi feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély és
hatályos felelősségbiztosítási szerződés birtokában látja el. A háziorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az
egészségügyi államigazgatási szerv szakmai felügyelő szakfőorvosai látják el.

16) Az Egészségügyi szolgáltató jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az
Önkormányzat az Egészségügyi szolgáltató személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CX1I. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) a) pontja alapján a
háziorvosi feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen feladat-ellátási szerződéssel összefüggésben,
annak megszűnéséig kezelje. Önkormányzat nyilatkozik, hogy Egészségügyi szolgáltató személyes adatait
szigorúan bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, azokat kizárólag a
háziorvosi feladatellátás felügyeletét ellátó szerveknek (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Pest Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya részére továbbítja. Megbízott az Infotv. 21. §-ában meghatározott
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esetekben a személyes adatainak a kezelése ellen tiltakozhat, valamint jogorvoslatért közvetlenül a
Törvényszékhez fordulhat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élhet.
17.) Jelen feladat-ellátási szerződés 2022.....................................napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól,
azzal, hogy Egészségügyi Szolgáltató által igénybe vett letelepedési támogatásra tekintettel azt minimum 6 éven
át fenntartják. Jelen feladat-ellátási szerződés csak a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.
Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek közhiteles nyilvántartásba bejegyzett adataiban, valamint a jelen
szerződés 5.) pontja szerinti szakasszisztens személyében bekövetkező változás. Az említett változásokról az
érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 10 munkanapos határidővel
vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 munkanapon belül köteles értesíteni.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi 11. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendeletben, a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati
ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendeletben és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM
rendeletben foglaltakat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.

A Felek a feladat-ellátási szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag
aláírják.

Tököl, 2022...............................
Tököl Város Önkormányzata

Dr. Sárcsevity Reá

Hoffman Pál polgármester

Vállalkozó

) ÓVODÁK ÉS A BÖLCSŐDE NYÁRI NYITVATARTÁSA, ÜGYELETI RENDJE
6.

Ágics Antal ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

13/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy

1) a Városi Bölcsőde 2021/2022. gondozási-nevelési évére a nyári nyitva tartást és az ügyeleti rendet
az alábbiak szerint hagyja jóvá:__________________________________________________________
zárás ideje
Nyári zárás: 2022. augusztus 15-től - augusztus 28-ig.

Nyitás: 2022. augusztus 30.

Ügyelet

2022. augusztus 1-től - 2022. augusztus 14-ig
2022. december 27.- 2022. december 30.

A Bölcsődék napja, április 21-e nevelés-gondozás nélküli munkanap.

2) az óvodák 2022. évi nyári zárását és ügyeleti rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak 2022. nyári zárási ideje ügyeleti beosztással
ÓVODA NEVE

NYÁRI ZÁRÁS IDEJE

ÜGYELETET ELLÁTÓ ÓVODA

17

Horvát Óvoda, Csépi út 6.

2022. július 25 - augusztus 19.

Tel: 06(20)316-9984

Nvitás: 2022. augusztus 22.

Napsugár Óvoda, Csépi út 6.

2022. július 25 - augusztus 19.

Tel: 06(20)317-0270

Nvitás: 2022. augusztus 22.

Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.

2022. július 25 - augusztus 19.

Tel: 06(20)512-2220

Nvitás: 2022. augusztus 22.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

Lakótelepi Szivárvány Óvoda,
Kisfaludy u.

Horvát Óvoda, Csépi út 6.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

2022. június 27 - július 22.

Tel: 06(20)317-0320

Nvitás: 2022. iúlius 25.
Napsugár Óvoda, Csépi út 6.

Lakótelepi Szivárvány Óvoda,

2022. június 27 - július 22.

Kisfaludy u. Tel:06-20-317-0420

Nvitás: 2022. iúlius 25.

Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.

Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak

2022. évi téli zárásának időpontja, ügyeletes óvoda megnevezéssel
Óvoda neve

Zárás ideje

Horvát Óvoda, Csépi út 6.
Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

Hagyományőrző Óvoda, Fő utca 49.

2022. december 22 - január 1.

Nvitás: 2022. ianuár 2.

Ügyeletet ellátó óvoda
Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

2022. december 22, 23, 27, 28, 29, 30.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

) ÓVODÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉGGEL
7.
Ágics Antal ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

14/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Szivárvány, a Napsugár
és a Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvoda vezetője együttműködési megállapodást kössön, a
Magyar Labdarúgó Szövetséggel (képviseli dr. Vági Márton főtitkár, 1112 Budapest, Kánai út 2/D.,
adószám:01-07-0000025) a 2021. szeptember 1. - 2022. október 31. közötti időszakra annak
érdekében, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség elősegítse a gyermekek egészséges életmódra
nevelését, a mindennapos testedzési programot, valamint népszerűsítse a labdarúgást, szélesítse a
sportág alapjait.
Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke
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8. ) GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ
SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Ágics Antal ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

15/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 109/2015.(VI.24.) számú határozattal elfogadott
„Gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzaját az alábbiak szerint
módosítsa:

ahol a Szabályzat NPT 140 frsz. említ, az NXZ 318 frsz-ra változik

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

9. ) ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁS - TÖKÖL, FŐ UTCA 92.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

16/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy

a) a Tököl, Fő utca 92. szám alatti, 588 hrsz alatt felvett D.l. számú, 24,13 m2 nagyságú üzlet
hasznosítására a határozat melléklete szerinti hirdetményt tegye közzé.
b) felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében, a szükséges intézkedéseket tegye
meg.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: azonnal

16/2022. (1.27.) számú bizottsági határozat melléklete: NYÍLT EGYFORDULÓS PÁLYÁZATI
KIÍRÁS

Tököl Város Képviselő-testülete, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről szóló 13/2003. (V.13.) számú rendelet 16. §-a alapján az alábbi pályázati
felhívást teszi közzé:

1.

A pályázati felhívás közzététele

A kiíró, a pályázati felhívást közzétette Tököl Város honlapján (www.tokol.hu), a térségi hirdetési
újságban (SZUPERINFÓ).

2.

A Pályázati kiírás adatai

A pályázat kiírója:

Tököl Város Önkormányzat

A pályázat bonyolítója:

Tököl Város Polgármesteri Hivatala
(2316 Tököl, Fő u. 117. Tel.: 24-520-900., e-mail: hivatal(Stokol.hu)

A pályáztatásra kerülő ingatlan:
Tököl, Fő utca 92. szám, 588 hrsz. alatt felvett, D.l. számú,
24,13 m2 alapterületű, külön bejáratú, bútorozatlan üzlethelyiség, amely a közművek tekintetében
almérővel, illetve hőmennyiségmérővel rendelkezik. Kialakítása: 15,76 m2 üzlettér, 4,41 m2 raktár, 1,98
öltöző és 1,98 m2 WC.

A pályázat jellege:

Nyílt pályázat
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Bérbeadás

A pályázat célja:

A bérlet időtartama:

5 év, a pályázat nyertesével megkötött szerződéstől számítva

Minimálisan ajánlható bérleti díj:
1.500,-Ft/m2/hó, mely bérleti díj követi a Magyar
Köztársaság területén bekövetkező infláció mértékét. Az infláció mértéke a szerződésben rögzített
bérleti díj vonatkozásában, a KSH által a sajtóban közzétett hivatalos éves inflációs mérték bejelentését
követő hó.

Egyéb feltételek:
1. ) Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a tököli 588 hrsz. alatti ingatlan társtulajdonosaival
„Ingatlan használati megosztási szerződést” kötött, amely szerződés és a Ptk. alapján, azonos
ajánlat esetén társtulajdonost előbérleti jog illeti meg, illetve betartása a bérlőkre is kiterjed.
2. ) A kiválasztásra kerülő bérlő köteles az üzemeltetéssel összefüggésben a mindenkor hatályos
kereskedelmi, adóhatósági, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi (HACCP) és
környezetvédelmi szabályokat betartani, és a szükséges hozzájárulásokat beszerezni.

Az ajánlat minimális tartalmi elemei: -A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja-e a pályázati
feltételeket, és összegszerűen nyilatkoznia kell az egyes üzlet-helyiség használatáért felkínált bérleti díj
havi nettó összegéről, illetve az üzlethelyiségben folytatni kívánt kereskedelmi - szolgáltató
tevékenység jellegéről.
Az elbírálás szempontjai:
1.) Az ajánlott bérleti díj,
2) Folytatni kívánt tevékenység (előnyt élvez az a tevékenység, amely a környezetre nincs zavaró
hatással.
Fizetés módja: A bérleti díjat havonta előre egy összegben kell fizetni, a közműköltségeket azok
felmerülésekor.

Bérbeadó kéthavi bérleti díjnak megfelelő összeget kér kaucióként.

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Tököl Város Polgármesteri Hivatal. Tököl, Fő út 117.

Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az
ajánlatokat zárt borítékban „Üzlet bérleti ajánlat” megjelöléssel kell ellátni. A boríték semmilyen utalást
ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:
A pályázat nyilvános bontásának ideje:
A bérlő kiválasztása:

2022. április 14. csütörtök 1000 óra
2022április 14.1000 óra

2022. áprilisi képviselő-testületi ülésen

Egyéb információ: A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül
is eredménytelennek nyilvánítja.
Az ingatlan, igény szerint, a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

)
10.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA „AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK 2022"
KERETÉN BELÜL A CSÉPI ÚTI JÁRDA (FŐ UTCA - ÁLLOMÁS UTCA KÖZÖTT)
PÁROS OLDALON TÖRTÉNŐ FELÚJÍTÁSÁRA

Ágics Antal ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

17/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
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A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy
1) a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.3 pontja
szerint a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában
Önkormányzati fejlesztések 2022. évi támogatásra meghirdetett felhívásra pályázatot nyújt be
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” keretében a tököli 1624 hrsz.-ú Csépi út szelvény szerinti bal
oldali (páros oldal) felújítása érdekében.

2) a beruházás megvalósításához szükséges önrészt, max. br. 21.525 eFt erejéig a 2022. évi költségvetés
terhére biztosítja.
Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

11. ) A 167/2021. (XII.9.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
MÓDOSÍTÁSA A TÖKÖL, 1454 HRSZ. ALATTI „KIVETT KÖZTERÜLET"
UTCANEVÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA
Ágics Antal ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

18/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy

a) a 167/2021. (XII.9.) számú képviselő-testületi határozatot az alábbiakra szerint módosítja:

„Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Tököl 1454 hrsz.
alatti „kivett közterület" megjelölésű ingatlannak a Hunyadi János utca nevet adja, egyben felkéri a
polgármestert, hogy az utcaelnevezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg."
b) tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79. § (2)
bekezdése alapján a változás címnyilvántartáson történő átvezetésére csak 2022. április 3.
napját követően kerülhet sor.
c) felkéri a polgármestert, hogy az utcaelnevezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

12. ) TÖKÖL, 2244/1 HRSZ. ALATTI KIVETT KÖZTERÜLET UTCANEVÉNEK
MEGHATÁROZÁSA

Ágics Antal ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

19/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy
a) a Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező, tököli 2244/1 hrsz. alatti „kivett
közterület" megjelölésű ingatlant megosztja a határozat mellékletét képező helyszínrajzon jelölt
módon három önálló útszakaszra („A" út, „B" út és „C” út). Az útalakítást követően, a
helyszínrajzon „A” jelölésű útnak az Ibolya utca, a „B" jelölésű útnak a Szirka köz és a „C" jelölésű
útnak a Nefelejcs utca nevet adja.
b) Felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében, a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke
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18. )
A DUNAHARASZTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZÁMÁRA 2021. ÉVBEN MEGÍTÉLT
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSI, ÉS ELSZÁMOLÁSI HATÁRIDEJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Ágics Antal ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

20/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Dunaharaszti Evangélikus egyházközség 2021.
évben megkötött támogatási szerződésben megjelölt felhasználási és elszámolási határidőt 2022.
március 31. napjáig meghosszabbítsa.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: azonnal

19. ) Egyebek
Csurcsia István jelzi, hogy a szabadtéri edzőpálya melletti magas, elszáradt fa életveszélyes. A templom
mögötti pagoda törött, romos állapotban van.

Hoffman Pál köszöni az észrevételt. A veszélyes fát a műszaki iroda munkatársa megnézi, a pagoda
valószínűleg elbontásra kerül.

Ágics Antal több hozzászólás hiányában bezárja az ülést.

k.m.f.

Agics Antal

Kerékgyártó Zsolt

bizottsági elnök

hitelesítő
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JELENLÉTI ÍV
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság
2022. január 27-i üléséről
1. Ágics Antal

bizottsági elnök

»- bizottsági tag

2. Borsos Zoltán

3. Csurcsia István

bizottsági tag

4. Farkas Zsuzsanna

bizottsági tag

5. Füle Zoltán

bizottsági tag

6. ifj. Hoffman Pál

bizottsági tag

7. Kerékgyártó Zsolt

bizottsági tag

8. Malaczkó István

bizottsági tag

9. ifj. Sovány András

bizottsági tag

10. Vászin Attila

bizottsági tag

11. Vejmola István

bizottsági tag

12. Vukov Máté

—

bizottsági tag

MEGHÍVOTTAK:
Hoffman Pál

polgármester

Gergics Illés

alpolgármester

dr. Vass Lucia

alpolgármester

Gaál Ágnes

jegyző

Rácz Judit

aljegyző

Balogh Jánosné

pénzügyi irodavezető

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

JEGYZŐKÖNYV
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2022. január 27-ei nyílt üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vaslaki Judit
Bosnyák Simonné
Csurcsia István
Farkas Zsuzsanna
KissTiborné
Vejmola István
Halász László
Ecsedi Beáta

elnök
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag

Igazoltan távol:
1.
2.
3.
1.

Karászi László
Hoffmann József
Füle Zoltán
ifj. Hamar István

tag
tag
tag
tag

Meghívottak:
1.
2.
3.
4.

Hofman Pál
Gergiscs Illés
Gaál Ágnes
Rácz Judit

polgármester
alpolgármester
jegyző
aljegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Tomasovszkyné Fazekas Judit
Vaslaki Judit bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 8 fővel
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Tiborné tagot javasolja.

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1/2022.(1.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozat
A bizottsági ülés jegyzőkönyv hitelesítőjenek Kiss Tiborné választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke le

Vaslaki Judit a napirendek elfogadását az alábbi kiegészítő indítványokkal kezdeményezi.
1.) Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a Tököli Birkózó SE-vel.

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

2/2022.(1.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozat
A bizottság a 2022. január 27- ei rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:
1.)
2.)
3. ]
4. )
5. )
6. )

Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a Tököli Birkózó SE-vel
A Képviselő-testület 2022.. I. féléves munkatervének elfogadása
A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálata
Óvodák és a Bölcsőde nyári nyitva tartása és ügyeleti rendje
Óvodák együttműködése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel
Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

Hoffman Pál polgármester ismerteti a két ülés között történt fontosabb eseményeket, és a napirendeket
összefoglalja. (PTKÜB és testületi jegyzőkönyv tartalmazza).
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1. ) NAPSUGÁR ÉS SZIVÁRVÁNY NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
EGYÜTTMŰKÖDÉSE A TÖKÖLI BIRKÓZÓ SE-VEL
Vaslaki Judit ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

3/2022.(1.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
vezetőinek a kérésére járuljon hozzá ahhoz, hogy az óvodák képviseletében együttműködési
megállapodást kössenek, a Tököli Birkózó SE (képviseli Iváncsics Géza 2316 Tököl, Pesti út l/B/2a.,
adószám:18596629-l-13) sportegyesülettel annak érdekében, hogy az egyesület a gyerekeknek, heti
egy alkalommal „Ovi-birkózás" nevű sportfoglalkozást tartson. Utasítja az intézményvezetőket, hogy a
szerződés aláírása előtt, győződjenek meg arról, hogy az egyesület felelősségbiztosítása erre a
tevékenységre is terjed-e.
Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

2. ) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. I. FÉLÉVES MUNKATERVÉNEK
ELFOGADÁSA
Vaslaki Judit ismerteti az előterjesztést.
Farkas Zsuzsanna módosító javaslatát felolvassa és írásban átadja, kéri, hogy az a jegyzőkönyv
mellékletét képezze. Már korábban is próbálta ezeket a javaslatokat a munkaterve beépíttetni.
Javaslatai a következők.
1. Tököl levegőminőségi helyzete, különös tekintettel a Százhalombatta felől érkező ipari
légszennyezésre, valamint a pollenterhelésre.
2. A város köztisztasági helyzete, ideértve a szelektív hulladékgyűjtés bővítését (pl. üveg, használt
sütőzsiradék).
3. Természetvédelmi koncepció kialakítása.
4. Az időskorúak helyzetének javítása: napközbeni ellátás, illetve házi beteggondozás, szociális ellátás
kérdése.
5. Szigetmajor helyzete.

Hoffman Pál köszöni képviselő asszony módosító javaslatát. Visszautasítja azt, hogy az önkormányzat
nem foglalkozik a környezetvédelmi helyzettel. Folyamatos tárgyalásokat folytat a Mól új termelési
igazgatójával, folyamatosan jelzik a lakossági panaszokat, ők pedig folyamatos tájékoztatást adnak a
fejlesztéseikről. A köztisztesági helyzettel kapcsolatban az Érdi Önkormányzat korábbi és jelenlegi
polgármesterével is folyamatos és jó az együttműködés. A sütőolaj begyűjtésével kapcsolatban a
műszaki iroda munkatársa foglalkozik a témával. Az időskorúak ellátásával a II. féléves munkatervben
szerepeltetni kívánja több más fontos témával együtt, hogy szembesítsék az embereket a hazugságokkal,
amit terjesztenek. Határozottan visszautasítja azokat a valótlanságokat, melyeket a Civil Kontroll
Egyesület vezetése és így képviselő asszony is terjeszt, hogy Tökölön az idősellátás nem megoldott.
Tökölön az idősellátás minden típusa szerződéssel megoldott. Környezetvédelemmel kapcsolatban csak
a sittlerakó rekultiváció 300 milliós környezetvédelmi programot jelent. Az intézmények nyílászáró
cseréi, a fűtéskorszerűsítések, homlokzat és tetőszigetelések, energiahatékonysági előre lépések mind
környezetvédelmi eredményt jelentenek.

Farkas Zsuzsanna kérésére szó szerint: „felháborítónak tartom és visszautasítom, hogy Hoffman Pál
polgármester rendszeresen hazugsággal vádol engem is és a Civil Kontrollt is, és felszólítom, hogy ezt vonja
vissza. Egyrészt én nem terjesztettem ilyet, hogy az öregek, az időskorúak ellátása nem megoldott, hanem
arról szól a javaslatom, hogy legyen ennek a megoldása kibővítve és mindenki számára elérhető. Úgyhogy
felszólítom polgármester urat, hogy inkább időnként arra fordítsa az energiáit, ami a dolga lenne, mint
polgármesternek, hogy segítse a képviselők munkáját, és ne az összes energiáját arra fordítsa, hogy minden
javaslatomat megvétózza. És minden energiáját arra használja fel, hogy hogy ássa alá és aknázza alá az
összes munkámat, amit szeretnék, az összes eredményekre vonatkozó munkámat, amit szeretnék elérni és
javítani a település helyzetén. Köszönöm szépen."
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Hoffman Pál: képviselő asszony már a kampányt is hazugságokkal indította, amikor azt mondta, 1
milliárd forintos adóssága van a városnak. Eltelt két és fél év, nem kért bocsánatot ezzel kapcsolatban,
A képviselő asszony javaslatait fenntartásokkal kell kezelni, mert a költségvetést nem támogatva
milliárdos károkat okozna a városnak, működésképtelenné tenné az intézményeket. Egyszer sem
szavazta meg a költségvetést.

Vaslaki Judit Farkas Zsuzsanna módosító javaslatát szavaztatja meg.
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság egyhangú 1 igen, 7 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

4/2022.(1.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozat
A bizottság nem fogadja el Farkas Zsuzsanna 2022. I. félévi munkaterv módosításra vonatkozó
javaslatát.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Vaslaki Judit a határozati javaslatot szavaztatja meg.
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság egyhangú 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

5/2022.(1.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tököl Város Képviselő-testülete, a 2022. 1. félévi
munkatervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Időpont / napirend

Előterjesztő:

2022. január 27.
polgármester
A
nemzetiségi
felülvizsgálata

önkormányzatokkal

megkötött

megállapodások polgármester

Bölcsőde alapító okiratának módosítása

polgármester

Bölcsőde nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje

polgármester

Óvodák nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

A Képviselő-testület 2022.1. féléves munkatervének elfogadása

polgármester

Bölcsőde Alapító okiratának módosítása

polgármester

A
nemzetiségi
felülvizsgálata

megkötött

önkormányzatokkal

megállapodások

polgármester

2022. évi igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban

polgármester

A polgármester jogszabály szerinti juttatásának megállapítása

polgármester

A településkép védelméről szóló rendelet módosítása

polgármester

3. számú háziorvosi körzet működtetésének átadása

polgármester

Óvodák nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje

polgármester

Óvodák együttműködése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel

polgármester

Gépjárművek igénybevételének
szabályzat módosítása

és

használatának

rendjéről

szóló

polgármester

Üzlethelyiség bérbeadás - Tököl, Fő utca 92.

polgármester

Pályázat benyújtása „Az önkormányzati fejlesztések 2022" keretén belül a
Csépi úti járda (Fő utca - Állomás utca között) páros oldalon történő
felújítására

polgármester

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

polgármester

Tököl, 2244/1 hrsz. alatti kivett közterület utcanevének meghatározása

polgármester
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A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség számára 2021. évben megítélt
támogatási összeg felhasználási, és elszámolási határidejének módosítása

polgármester

Február
Az ü és várható időpontja: 2022. február 14. (hétfő)
A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető polgármester
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3
évre várható összegének meghatározása
2022. évi bérleti díjak felülvizsgálata

polgármester

2022. évi költségvetési rendelet

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Február
Az ü és várható időpontja: 2022. február 24.
2021. évi költségvetési rendelet módosítása

polgármester

Bölcsődei beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre

polgármester

Óvodai beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre

polgármester

Polgármester szabadságtervének jóváhagyása

polgármester

2022. évi Közbeszerzési terv

polgármester

Települési veszély elhárítási terv

polgármester

TVCS Kft. 2021. mérlegbeszámolója és záróbeszámolója

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Április
Az ü és várható időpontja: 2022. április 28.
2022. évi költségvetési rendelet módosítása

polgármester

Összefoglaló a 2021. évben végzett ellenőrzésekről

jegyző

Tájékoztatás az önkormányzati vagyonállapotról (Mötv. 110.§ (2), Áht.91.§ (2) c.)

polgármester

Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról

jegyző

2021. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás

polgármester

2021. évi költségvetési maradvány elszámolása

polgármester

Közösségi pályázatok kiírása

polgármester

Forgalomszabályozási javaslatok és lakossági vélemények

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Május
Az ü és várható időpontja: 2022. május 26.
Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről (jegyzői jegyző
gyámhatóság)
Rendőrségi megállapodás - Lakosságorientált Rendőrkapitánysági Koncepció polgármester
Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Június
Az ü és várható időpontja: 2022. június 23.
A Képviselő-testület 2022. II. félévi munkaterve

polgármester

Beszámoló a 2021. évi támogatások elszámolásáról

belső ellenőr

Közösségi pályázatok elbírálása

polgármester

Beszámoló az óvodák működéséről (2021/2022. nevelési év)

óvodavezetők

Félidőben - Ciklusbeszámoló

polgármester

Környezetvédelmi program

polgármester
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Egyedi kérelmek

polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

3. ) A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL
MEGÁLLAPODÁSOK FELÜLVIZSGÁLATA

MEGKÖTÖTT

Vaslaki Judit ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

6/2022.(1.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatok és Tököl Város
Önkormányzata közötti 318/2019. (XI.28.) számon megkötött Együttműködési megállapodásokat
felülvizsgálta, azokat nem módosítja.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: azonnal

4. ) ÓVODÁK ÉS A BÖLCSŐDE NYÁRI NYITVA TARTÁSA, ÜGYELETI
RENDJE
Vaslaki Judit ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

7/2022.(1.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy

1) a Városi Bölcsőde 2021/2022. gondozási-nevelési évére a nyári nyitva tartást és az ügyeleti rendet
az alábbiak szerint hagyja jóvá:__________________________________________________________
zárás ideje
Nyári zárás: 2022. augusztus 15-től - augusztus 28-ig.

Nyitás: 2022. augusztus 30.

Ügyelet

2022. augusztus 1-től - 2022. augusztus 14-ig
2022. december 27.- 2022. december 30.

A Bölcsődék napja, április 21-e nevelés-gondozás nélküli munkanap.

2) az óvodák 2022. évi nyári zárását és ügyeleti rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak 2022, nyári zárási ideje ügyeleti beosztással
ÓVODA NEVE

NYÁRI ZÁRÁS IDEJE

ÜGYELETET ELLÁTÓ ÓVODA

Horvát Óvoda, Csépi út 6.

2022. július 25 - augusztus 19.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

Tel: 06(20)316-9984

Nvitás: 2022. augusztus 22.

Napsugár Óvoda, Csépi út 6.

2022. július 25 - augusztus 19.

Tel: 06(20)317-0270

Nvitás: 2022. augusztus 22.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.
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Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.

2022. július 25 - augusztus 19.

Tel: 06(20)512-2220

Nvitás: 2022. augusztus 22.

Lakótelepi Szivárvány Óvoda,
Kisfaludy u.

Horvát Óvoda, Csépi út 6.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

2022. június 27 - július 22.

Tel: 06(20)317-0320

Nvitás: 2022. július 25.
Napsugár Óvoda, Csépi út 6.

Lakótelepi Szivárvány Óvoda,

2022. június 27- július 22.

Kisfaludy u. Tel:06-20-317-0420

Nvitás: 2022. július 25.

Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.

Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak

2022. évi téli zárásának időpontja, ügyeletes óvoda megnevezéssel
Óvoda neve

Zárás ideje

Horvát Óvoda, Csépi út 6.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

2022. december 22 - január 1.

Hagyományőrző Óvoda, Fő utca 49.

Nvitás: 2022. január 2.

Ügyeletet ellátó óvoda
Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

2022. december 22, 23, 27, 28, 29, 30.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: azonnal

5. ) ÓVODÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSE
SZÖVETSÉGGEL

A

MAGYAR

LABDARÚGÓ

Vaslaki Judit ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

8/2022.(1.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozat
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Szivárvány, a Napsugár
és a Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvoda vezetője együttműködési megállapodást kössön, a
Magyar Labdarúgó Szövetséggel (képviseli dr. Vági Márton főtitkár, 1112 Budapest, Kánai út 2/D.,
adószám:01-07-0000025) a 2021. szeptember 1. - 2022. október 31. közötti időszakra annak
érdekében, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség elősegítse a gyermekek egészséges életmódra
nevelését, a mindennapos testedzési programot, valamint népszerűsítse a labdarúgást, szélesítse a
sportág alapjait.
Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

6. ) Egyebek
Vaslaki Judit több hozzászólás hiányában bezárja az ülést.

Vaslaki Judit

Kiss Tiborné

bizottsági elnök

hitelesítő
6

JELENLÉTI ÍV
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
illéséről

Vaslaki Judit
Bosnyák Simonná

tag

Csurcsia István

tag

Ecsedi Beáta

tag

Farkas Zsuzsanna

tag

Füle Zoltán

tag

Halász László

tag

ifj. Hamar István

tag

Hoffmann József

tag

Karászi László

tag

Kiss Tiborné

tag

Vejmola István

tag

Meghívottak:

Hoffman Pál

polgármester

Gergics Illés

alpolgármester

Dr. Vass Lucia

alpolgármester

Gaál Ágnes

jegyző

Rácz Judit

aljegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Tomasovszkyné Fazekas Judit ig. irodavezető
Napirendi ponthoz meghívottak:

A l TÁl K L

JEGYZŐKÖNYV
a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2022. január 27-ei üléséről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)
Jelen vannak:
1. Malaczkó István
2. Ágics Antal
3. Baller Antalné
4. Csurcsia István
5. Pető Zsolt
6. Szabó Erzsébet
7. Szabó Károly
Ö.Vaslaki Judit
9. Moór Tibor
Igazoltan távollévők:
1. Karászi László
2. Vukov Máté
Meghívottak:
1. Hoffman Pál
2. Gergics Illés
3. Gaál Ágnes
4. Rácz Judit
Jegyzőkönyvvezető:
Tomasovszkyné Fazekas Judit
Malaczkó István bizottsági elnök köszönti

elnök
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag

polgármester
alpolgármester
jegyző
aljegyző

igazgatási irodavezető

a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 9 fővel
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Moór Tibor tagot javasolja. Köszönti Dr. Sárcsevity Reá
doktornőt, a 3. sz. háziorvosi körzet háziorvosát, aki a háziorvosi körzet előszerződés napirenddel
kapcsolatban személyesen is bemutatkozott.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

10/2022.(1.27.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat
Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a bizottsági ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjenek Moór Tibort választja meg.
Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke le

Malaczkó István a napirendek elfogadását az alábbi kiegészítő indítványokkal kezdeményezi.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

11/2022.(1.27.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat
Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 2022. január 27-ei rendes ülésén az
alábbi napirendeket tárgyalja:
1. )
2. )
3. )
4. )

A Képviselő-testület 2022.1. féléves munkatervének elfogadása
Bölcsőde Alapító okiratának módosítása
3. számú háziorvosi körzet működtetésének átadása
Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

Hoffman Pál polgármester ismerteti a két ülés között történt fontosabb eseményeket, és a napirendeket
összefoglalja (A PTKÜB és a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve tartalmazza).

1

) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022.1. FÉLÉVES MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSA
1.

Malaczkó István ismerteti az előterjesztést.

Farkas Zsuzsanna módosító javaslatát felolvassa és írásban átadja, kéri, hogy az a jegyzőkönyv
mellékletét képezze. Már korábban is próbálta ezeket a javaslatokat a munkaterve beépíttetni.
Javaslatai a következők.
1. Tököl levegőminősédi helyzete, különös tekintettel a Százhalombatta felől érkező ipari
légszennyezésre, valamint a pollenterhelésre.
2. A város köztisztasági helyzete, ideértve a szelektív hulladékgyűjtés bővítését (pl. üveg, használt
sütőzsiradék).
3. Természetvédelmi koncepció kialakítása.
4. Az időskorúak helyzetének javítása: napközbeni ellátás, illetve házi beteggondozás, szociális ellátás
kérdése.
5. Szigetmajor helyzete.

Hoffman Pál köszöni képviselő asszony módosító javaslatát. Visszautasítja azt, hogy az önkormányzat
nem foglalkozik a környezetvédelmi helyzettel. Folyamatos tárgyalásokat folytat a Mól új termelési
igazgatójával, folyamatosan jelzik a lakossági panaszokat, ők pedig folyamatos tájékoztatást adnak a
fejlesztéseikről. A köztisztesági helyzettel kapcsolatban az Érdi Önkormányzat korábbi és jelenlegi
polgármesterével is folyamatos és jó az együttműködés. A sütőolaj begyűjtésével kapcsolatban a
műszaki iroda munkatársa foglalkozik a témával. Az időskorúak ellátásával a II. féléves munkatervben
szerepeltetni kívánja több más fontos témával együtt, hogy szembesítsék az embereket a hazugságokkal,
amit terjesztenek. Határozottan visszautasítja azokat a valótlanságokat, melyeket a Civil Kontroll
Egyesület vezetése és így képviselő asszony is terjeszt, hogy Tökölön az idősellátás nem megoldott.
Tökölön az idősellátás minden típusa szerződéssel megoldott. Környezetvédelemmel kapcsolatban csak
a sittlerakó rekultiváció 300 milliós környezetvédelmi programot jelent. Az intézmények nyílászáró
cseréi, a fűtéskorszerűsítések, homlokzat és tetőszigetelések, energiahatékonysági előre lépések mind
környezetvédelmi eredményt jelentenek.

Farkas Zsuzsanna kérésére szó szerint: „felháborítónak tartom és visszautasítom, hogy Hoffman Pál
polgármester rendszeresen hazugsággal vádol engem is és a Civil Kontrollt is, és felszólítom, hogy ezt vonja
vissza. Egyrészt én nem terjesztettem ilyet, hogy az öregek, az időskorúak ellátása nem megoldott, hanem
arról szól a javaslatom, hogy legyen ennek a megoldása kibővítve és mindenki számára elérhető. Úgyhogy
felszólítom polgármester urat, hogy inkább időnként arra fordítsa az energiáit, ami a dolga lenne, mint
polgármesternek, hogy segítse a képviselők munkáját, és ne az összes energiáját arra fordítsa, hogy minden
javaslatomat megvétózza. És minden energiáját arra használja fel, hogy hogy ássa alá és aknázza alá az
összes munkámat, amit szeretnék, az összes eredményekre vonatkozó munkámat, amit szeretnék elérni és
javítani a település helyzetén. Köszönöm szépen."

Hoffman Pál: képviselő asszony már a kampányt is hazugságokkal indította, amikor azt mondta, 1
milliárd forintos adóssága van a városnak. Eltelt két és fél év, nem kért bocsánatot ezzel kapcsolatban,
A képviselő asszony javaslatait fenntartásokkal kell kezelni, mert a költségvetést nem támogatva
milliárdos károkat okozna a városnak, működésképtelenné tenné az intézményeket. Egyszer sem
szavazta meg a költségvetést.

Malaczkó István Farkas Zsuzsanna módosító javaslatát szavaztatja meg.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú 0 igen, 9 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

12/2022.(1.27.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat
Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága nem fogadja el Farkas Zsuzsanna
2022.1. félévi munkaterv módosításra vonatkozó javaslatát.
Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

Malaczkó István a határozati javaslatot szavaztatja meg.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

13/2022.(1.27.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat
2

Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2022.1. félévi munkatervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Időpont / napirend

Előterjesztő:

2022. január 27.
polgármester
A
nemzetiségi
felülvizsgálata

önkormányzatokkal

megkötött

megállapodások polgármester

Bölcsőde alapító okiratának módosítása

polgármester

Bölcsőde nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje

polgármester

Óvodák nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

A Képviselő-testület 2022.1. féléves munkatervének elfogadása

polgármester

Bölcsőde Alapító okiratának módosítása

polgármester

A
nemzetiségi
felülvizsgálata

önkormányzatokkal

megkötött

megállapodások

polgármester

2022. évi igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban

polgármester

A polgármester jogszabály szerinti juttatásának megállapítása

polgármester

A településkép védelméről szóló rendelet módosítása

polgármester

3. számú háziorvosi körzet működtetésének átadása

polgármester

Óvodák nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje

polgármester

Óvodák együttműködése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel

polgármester

Gépjárművek igénybevételének
szabályzat módosítása

és

használatának

rendjéről

szóló

polgármester

Üzlethelyiség bérbeadás - Tököl, Fő utca 92.

polgármester

Pályázat benyújtása „Az önkormányzati fejlesztések 2022" keretén belül a
Csépi úti járda (Fő utca - Állomás utca között) páros oldalon történő
felújítására

polgármester

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

polgármester

Tököl, 2244/1 hrsz. alatti kivett közterület utcanevének meghatározása

polgármester

A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség számára 2021. évben megítélt
támogatási összeg felhasználási, és elszámolási határidejének módosítása

polgármester

Február
Az ü és várható időpontja: 2022. február 14. (hétfő)
A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető polgármester
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3
évre várható összegének meghatározása
2022. évi bérleti díjak felülvizsgálata

polgármester

2022. évi költségvetési rendelet

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Február
Az ü és várható időpontja: 2022. február 24.
2021. évi költségvetési rendelet módosítása

polgármester

Bölcsődei beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre

polgármester

Óvodai beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre

polgármester

Polgármester szabadságtervének jóváhagyása

polgármester

2022. évi Közbeszerzési terv

polgármester

3

Települési veszély elhárítási terv

polgármester

TVCS Kft. 2021. mérlegbeszámolója és záróbeszámolója

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Április
Az ü és várható időpontja: 2022. április 28.
2022. évi költségvetési rendelet módosítása

polgármester

Összefoglaló a 2021. évben végzett ellenőrzésekről

jegyző

Tájékoztatás az önkormányzati vagyonállapotról (Mötv. 1 io.§ (2),Áht.91.§ (2) c.)

polgármester

Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról

jegyző

2021. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás

polgármester

2021. évi költségvetési maradvány elszámolása

polgármester

Közösségi pályázatok kiírása

polgármester

Forgalomszabályozási javaslatok és lakossági vélemények

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Május
Az ü és várható időpontja: 2022. május 26.
Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről (jegyzői jegyző
gyámhatóság)
Rendőrségi megállapodás - Lakosságorientált Rendőrkapitánysági Koncepció polgármester

Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Június

Az ü és várható időpontja: 2022. június 23.
A Képviselő-testület 2022.11. félévi munkaterve

polgármester

Beszámoló a 2021. évi támogatások elszámolásáról

belső ellenőr

Közösségi pályázatok elbírálása

polgármester

Beszámoló az óvodák működéséről (2021/2022. nevelési év]

óvodavezetők

Félidőben - Ciklusbeszámoló

polgármester

Környezetvédelmi program

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Határidő: azonnal

)
2.

Felelős: bizottság elnöke

BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Malaczkó István ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot
szavaztatja meg.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

14/2022.(1.27.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat
Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy

1. ) Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzatának
Bölcsődéje - a határozat 1. mellékletét képező - Alapító Okirat módosító okiratát,
valamint az egységes szerkezetbe foglalt - a határozat 2. mellékletét képező - Alapító
Okiratát jóváhagyja.
2. ) Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést, valamint az esetleges
hiánypótlásokat a Magyar Államkincstár felé megtegye.
Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke
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14/2022. (1.27.) számú bizottsági határozat 1. számú melléklete:
Okirat száma: 722-1/2022.

Módosító okirat
A Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje a Tököl Város Önkormányzata által 2017. július
28. napján kiadott, 34-27/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2022.(1.27.) számú határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom:
) Az alapító okirat az alábbi, 1.2.2. ponttal egészül ki:
1.
„1.2.2. telcphelye(i):
telephely megnevezése

Tököli mini bölcsőde

telephely címe
2316 Tököl, Kisfaludy Sándor utca 2.”

1

2. ) Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.1.A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások feladatainak ellátása. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 42. § - 42/A. § szerinti bölcsődei ellátás és a
43/A. § szerinti mini bölcsődei ellátás biztosítása, valamint a 21. § szerinti gyermekétkeztetés, a
21/A. § - 21/C. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés; ingyenes és kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása."

3. ) Az alapító okirat 4.3. pontjának utolsó mondata helyébe a következő mondat lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Gyvt. alapján a családban nevelkedő 3 éven aluli
gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, valamint testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése,
továbbá gyermekétkeztetés, intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés.
A bölcsődében

- engedélyezett férőhelyek száma: 40 gyermek

- működő csoportok száma: legfeljebb 3.
A mini bölcsődében

- engedélyezett férőhelyek száma: maximum 16 gyermek, figyelemmel a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 49. §-ában foglaltakra.

- működő csoportok száma: legfeljebb 2
A bölcsőde 40 adagos főzőkonyhát működtethet.”

4.) Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4.

„A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036

Munkahelyi étkeztetés
intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

3

4.

gyermekek

napközbeni

ellátását

biztosító

5.) Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.1. „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének
megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét Tököl Város Önkormányzatának Képviselő
testülete bízza meg legfeljebb 5 éves határozott időtartamra pályázati eljárás útján. Az
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intézményvezető jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
szerinti közalkalmazotti jogviszony, felette az egyéb munkáltatói jogköröket a Magyarország
helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak figyelembevételével a
polgármester gyakorolja.
A költségvetési szerv képviseletét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (6)
bekezdése alapján az intézmény vezetője (a bölcsőde vezetője] egy személyben (egyedül)
képviseli.
A költségvetési szerv vezetője e jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára
nézve, vagy akadályoztatása esetén az intézmény valamely dolgozójára írásban átruházhatja. A
kiadmányozás joga kizárólag a bölcsődevezetőt illeti meg.

Jelen módosító okiratot 2022. március 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Tököl, „időbélyegző szerint"

P.H.
Hoffman Pál
polgármester

14/2022. (1.27.) számú bizottsági határozat 2. számú melléklete:
Okirat száma: 722-2/2022.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tököl Város
Önkormányzatának Bölcsődéje alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje
1.1.2. rövidített neve: Bölcsőde

1.2.

A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 2316 Tököl, Kossuth Lajos utca 64.

telephely megnevezése

1.2.2. telephelye(i):
telephely címe

Tököli mini bölcsőde

2316 Tököl, Kisfaludy Sándor utca 2.

1

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.1.1. megnevezése: Tököl Város Önkormányzata

2.1.2. székhelye: 2316 Tököl, Fő utca 117.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2316 Tököl, Fő utca 117.
3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
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3.2.1.

megnevezése: Tököl Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 2316 Tököl, Fő utca 117.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások feladatainak ellátása. A gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 42. § - 42/A. § szerinti bölcsődei
ellátás és a 43/A. § szerinti mini bölcsődei ellátás biztosítása, valamint a 21. § szerinti
gyermekétkeztetés, a 21/A. § - 21/C. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés; ingyenes és
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása.

4.2.

A kő

1
4.3.

szerv

államháztartási

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

889110

Bölcsődei ellátás

i besorolása:

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Gyvt. alapján a családban nevelkedő 3 éven aluli
gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, valamint testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése,
továbbá gyermekétkeztetés, intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes
intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés.
A bölcsődében

- engedélyezett férőhelyek száma: 40 gyermek

- működő csoportok száma: legfeljebb 3.
A mini bölcsődében

- engedélyezett férőhelyek száma: maximum 16 gyermek, figyelemmel a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (1V.30.) NM rendelet 49. §-ában foglaltakra.

- működő csoportok száma: legfeljebb 2
A bölcsőde 40 adagos főzőkonyhát működtethet.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036

Munkahelyi étkeztetés
intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

3

4.
4.5.

gyermekek

napközbeni

ellátását

biztosító

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tököl Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét Tököl Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg legfeljebb 5 éves határozott időtartamra
pályázati eljárás útján. Az intézményvezető jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, felette az egyéb munkáltatói
jogköröket a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
foglaltak figyelembevételével a polgármester gyakorolja.
A költségvetési szerv képviseletét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (6)
bekezdése alapján az intézmény vezetője (a bölcsőde vezetője) egy személyben (egyedül)
képviseli. A költségvetési szerv vezetője e jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott
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csoportjára nézve, vagy akadályoztatása esetén az intézmény valamely dolgozójára írásban
átruházhatja. A kiadmányozás joga kizárólag a bölcsődevezetőt illeti meg.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

) 3. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSÉNEK ÁTADÁSA
3.

Malaczkó István ismerteti az előterjesztést.

Szabó Erzsébet kéri a feladatellátási szerződésben szereplő rendelési idők pontosítását.

Malaczkó István a rendelési idők módosításával javasolja a határozati javaslat elfogadását.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

15/2022.(1.27.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat
Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy

1) Tököl 3. számú háziorvosi körzet felnőtt lakosságának háziorvosi ellátása érdekében a PredivnaMed Kft. Dr. Sárcsevity Reá háziorvossal - a praxisjog megszerzése esetén és praxisengedély
birtokában - feladat-ellátási szerződést kíván kötni, ennek érdekében az önkormányzat - az
Országos Kórházi Főigazgatóság véleményének kikérését követően - előszerződést kíván kötni.
2) felhatalmazza a polgármestert az e határozat 1. és 2. számú mellékletei szerinti előszerződés, majd
a feladat-ellátási szerződés aláírására.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: azonnal

15/2022. (1.27.) számú bizottsági határozat 1. számú melléklete:

FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS
területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat működtetésére
- Tököl 3. számú felnőtt háziorvosi körzet
amely létrejött egyrészről Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő utca 117. képviseli: Hoffman Pál
polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat);

másrészről Predivna- Med Kft. (2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 5., Adószám: 27952364-1-13
Ügyvezető Igazgatója: Dr. Sárcsevity Reá) (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató)
között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő, 2316 Tököl, Fő utca 90. szám alatti
ingatlanon fekvő épületben található rendelőben területi ellátási kötelezettséggel működtetett Tököl 3. számú
felnőtt háziorvosi praxis (a továbbiakban: praxis) feladatai ellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/B. §- a szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése.
2. Felek megállapítják, hogy az 1. pontban jelölt praxis működtetési jogával Tököl Város Önkormányzata
rendelkezik, a feladatot jelenleg helyettesítés keretében láttatja el.
3. A szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen előszerződéssel arra vállalnak kötelezettséget, hogy amennyiben
Vállalkozó a háziorvosi tevékenység folytatásához szükséges valamennyi jogszabályi feltételnek megfelel, továbbá
rendelkezik a tevékenység folytatására jogosító működési engedéllyel, praxisengedéllyel, illetőleg
felelősségbiztosítással, abban az esetben egymással feladat-ellátási szerződést kötnek.

4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladatellátási szerződést - tekintettel arra, hogy Egészségügyi
szolgáltató igénybe kívánja venni a Nemzeti Egészségbizosítási Alapkezelő pályázat - a legalább 12 hónapja
betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatását - minimum 6 évre kötik.
5. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladat-ellátási szerződést a 3. pontban rögzített
feltételek teljesülését követően, legkésőbb 2022. április 1-ig megkötik.

8

6. Egészségügyi szolgáltató kijelenti, hogy az általa vállalt feladat ellátási szerződést a háziorvosi feladatok
ellátására, mint Predivna- Med Kft. köti meg. A végleges szerződés megkötése esetén a szolgáltatásért Dr.

Sárcsevity Reá felel, aki a szolgáltatást személyesen nyújtja az Öotv. 2. § (9) bekezdése értelmében.
7. Szerződő Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladat-ellátás feltételeket. Felek
rögzítik, hogy Egészségügyi szolgáltató rendelési ideje az alábbi:
Hétfő: 8-12 óráig, Kedd: 11-15 óráig, Szerda 8-12 óráig, Csütörtök: 14-18 óráig, Péntek: 8-12 óráig.
8. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási
jogszabályokat, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek bármelyike megtagadhatja a
szerződés megkötését a Ptk. 6:73 § (3) bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá jelen előszerződésben
előírt feltételek hiánya esetén.

9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2022. április 1-ig hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a Felek

feladat-ellátási szerződést kötnek.

Jelen előszerződést a felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és
időben, jóváhagyólag aláírták.
Jelen előszerződés 4 példányban készült, a Képviselőt-testület annak aláírására ....../2O22.(..... ) önkormányzati
határozatával felhatalmazta a Polgármestert.

Tököl, 2022................................................
Tököl Város Önkormányzata

Hoffman Pál

Dr. Sárcsevity Reá

Vállalkozó

polgármester

15/2022. (1.27.) számú bizottsági határozat 2. számú melléklete:

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat működtetésére
- Tököl 3. számú felnőtt háziorvosi körzet
amely létrejött egyrészről Tököl Város Önkormányzata (székhely: 2316 Tököl, Fő utca 117., adószám:
157730923-2-13, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviseli: Hoffman Pál polgármester, mint
egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről Predivna-Med Kft. (2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 5., Adószám: 27952364-1-13 Ügyvezető
Igazgatója: Dr. Sárcsevity Reá) (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) - együttes említésük esetén Felek (a
továbbiakban: Felek) - között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. ) Az Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X. törvény 13. § (1) bekezdés
4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXII1. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében megbízza, az Egészségügyi szolgáltató pedig elvállalja az
alábbi egészségügyi alapellátási feladatot: a tököli 3. számú felnőtt háziorvosi körzet felnőtt korú lakosainak
háziorvosi alapellátása, területi ellátási kötelezettséggel.

2. ) Az Egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettsége Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 18/2018. (XII. 21.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1.
mellékletében meghatározott 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási területére terjed ki. A jelen feladat-ellátási
szerződés aláírásakor az Önkormányzat átadja az Egészségügyi szolgáltató részére a Rendelet hatályos 1.
mellékletének kivonatát, amely az ellátási terület pontos leírását tartalmazza.
3. ) Az Egészségügyi szolgáltató köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket. Az
Egészségügyi szolgáltató köteles ellátni továbbá a rendelési időben hozzá forduló személyeket, ha heveny
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító
állapotromláshoz vezethet.

4) Egészségügyi szolgáltató feladatának ellátása során a betegeket a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, a
vonatkozó jogszabályi előírások, továbbá szakmai, etikai szabályok betartásával köteles ellátni.

4. ) Az Egészségügyi szolgáltató a 3.) pontban meghatározott szolgáltatások ellátásához szükséges fedezetet a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja.
A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával hozzájárul
azzal, hogy a feladatellátás teljesítése másra át nem ruházható, az Egészségügyi szolgáltatót személyes
szolgáltatás-nyújtási kötelezettség terheli.

5. ) A praxisban személyesen közreműködő háziorvos adatai, valamint a szakasszisztens:

9

a) Dr. Sárcsevity Reá oklevél száma: 231/SE-ÁOK-ORVOS/2017-én kiállított bizonyítvány alapján okleveles
orvosdoktor. Az orvosi alapnyilvántartási száma (orvosi bélyegző száma): 83 998)
b) Az Egészségügyi szolgáltató tevékenységét szakképzett asszisztens közreműködésével látja el. Az
asszisztens munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatai vonatkozásában a háziorvos
irányítja.

Az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozó: Garbacz Mónika szakasszisztens.
) Az Egészségügyi szolgáltató köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi tevékenységről szóló
6.
4/2000. (11.25.) EüM rendelet rendelkezéseinek megfelelően, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi
időpontban - rendelés céljából - a betegek rendelkezésére állni:
Hétfő: 8-12
Kedd:

11-15

Csütörtök:

14-18

Péntek:

8-12

Szerda: 8-12

A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám), valamint a Rendeletben szereplő ellátási terület
meghatározását a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. További
tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozik az ügyeleti ellátás, a betegjogi képviselő elérhetősége, a panaszjog
gyakorlásának lehetősége, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ában előírtak.
8. ) Az Egészségügyi szolgáltató távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítésről saját költségére köteles
gondoskodni. Az Egészségügyi szolgáltató helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre
előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítő háziorvos indokolt esetben a helyettesítést abban a
rendelőben is elláthatja, ahol egyébként tevékenységét végzi. Az Egészségügyi szolgáltató a helyettesítésről
haladéktalanul, legkésőbb 24 órán belül köteles írásban tájékoztatni az Önkormányzat erre kijelölt
kapcsolattartóját (Tököli Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodáját).
9. ) Az Egészségügyi szolgáltató a jelen feladat-ellátási szerződésben foglalt háziorvosi alapellátást a 2316 Tököl,
Fő utca 90 alatti - önkormányzat által bérelt - rendelőben köteles biztosítani saját tulajdonú eszközeivel. Az
Egészségügyi szolgáltató a gép-, műszer és egyéb állóeszközök fenntartását, felújítását köteles biztosítani az
alapellátás folyamatos biztosítása érdekében. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi
körében gondoskodik.

10. ) Az Egészségügyi szolgáltató kizárólagosan jogosult használni a 2. számú rendelőt a kapcsolódó helyiségekkel
(orvosi szoba 16,57 m2, nővér szoba: 9,37 m2, vetkőző: 1,68 m2, raktár: 1,68 m2, váró: 6,44 m2, összesen 35,74
m2), míg közös használat mellett a kiszolgáló helyiségeket.
Az Egészségügyi szolgáltató a használatában lévő rendelő és helyiségei fenntartásával járó költségeket saját maga
viseli. A közös használatú kiszolgálóhelyiségek takarítását a saját költségén biztosítja, a kizárólagos használatában
lévő helyiségek takarításáról maga köteles gondoskodni.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Tököl, Fő utca 90. szám alatti helyen a saját költségén biztosítja Egészségügyi
szolgáltató részére a fűtést és a közműveket (víz, gáz, villany, csatorna, szemétszállítás). Az Egészségügyi
szolgáltató vállalja, hogy a rezsi-költségeket az általa kizárólagosan használt helyiségek nagyságának (m2)
arányában megtéríti az Önkormányzat részére az Önkormányzat által kiállított számla kézhezvételét követő 8
napon belül.

Egészségügyi szolgáltató a közös használatba adott helyiséget kizárólag az 1. pontban meghatározott
kötelezettségekből eredő feladatok ellátása céljára használhatja, jogot annak más célra történő hasznosításához,
illetve további használatba, albérletbe adásához nem szerez.
Egészségügyi szolgáltató a pontban megjelölt helyiségeket, valamint az egyes berendezési és egyéb tárgyakat
jegyzőkönyvben leltár felvételével veszi át az Önkormányzattól, a használatba átvett ingó és ingatlanvagyont
rendeltetésszerűen köteles használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt az Önkormányzatnak meg
kell térítenie.

11. ) A körzetmódosítás - kivéve az új közterületek körzetbe sorolása - miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár
esetén az Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni
az Egészségügyi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

12. ) Az Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátásban részesített személyekről és a nyújtott ellátásról a hatályos
jogszabályokban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt, valamint nyilvántartást vezetni, és arról az arra
jogosultaknak felvilágosítást adni.
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13. ) A Felek jelen feladat-ellátási szerződést a másik félhez írásban intézett felmondással megszüntethetik. Jelen
feladat-ellátási szerződés csak olyan határidővel mondható fel - minimum 6 hónap amely alatt biztosítható az
ellátás folyamatossága. A felmondási idő alatt az Egészségügyi szolgáltató köteles a szerződésben vállalt
közszolgáltatási feladatait folyamatosan teljesíteni, melyet az Önkormányzat ellenőrizhet.

14. ) Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - írásban azonnali hatállyal felmondja az
Egészségügyi szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén különösen, ha

a) az Egészségügyi szolgáltató jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az Önkormányzat írásbeli
felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a szolgáltatásra vonatkozó
jogszabályokban foglalt működést szabályozó előírásokat,
b) az Egészségügyi szolgáltató az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely
okból elveszti. A feladat-ellátási szerződés azonnali hatályú felmondása esetén az Egészségügyi
szolgáltató kártérítésre nem tarthat igényt.
15. ) A működéssel kapcsolatosan az Egészségügyi szolgáltató által harmadik személynek okozott kárért saját maga
felel, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal
arra, hogy a háziorvosi feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély és
hatályos felelősségbiztosítási szerződés birtokában látja el. A háziorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az
egészségügyi államigazgatási szerv szakmai felügyelő szakfőorvosai látják el.
16) Az Egészségügyi szolgáltató jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az
Önkormányzat az Egészségügyi szolgáltató személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXI1. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) a) pontja alapján a
háziorvosi feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen feladat-ellátási szerződéssel összefüggésben,
annak megszűnéséig kezelje. Önkormányzat nyilatkozik, hogy Egészségügyi szolgáltató személyes adatait
szigorúan bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, azokat kizárólag a
háziorvosi feladatellátás felügyeletét ellátó szerveknek (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Pest Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya részére továbbítja. Megbízott az Infotv. 21. §-ában meghatározott
esetekben a személyes adatainak a kezelése ellen tiltakozhat, valamint jogorvoslatért közvetlenül a
Törvényszékhez fordulhat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élhet.

17.) Jelen feladat-ellátási szerződés 2022.................................... napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól,
azzal, hogy Egészségügyi Szolgáltató által igénybe vett letelepedési támogatásra tekintettel azt minimum 6 éven
át fenntartják. Jelen feladat-ellátási szerződés csak a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek közhiteles nyilvántartásba bejegyzett adataiban, valamint a jelen
szerződés 5.) pontja szerinti szakasszisztens személyében bekövetkező változás. Az említett változásokról az
érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 10 munkanapos határidővel
vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 munkanapon belül köteles értesíteni.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendeletben, a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati
ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendeletben és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM
rendeletben foglaltakat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.

A Felek a feladat-ellátási szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag
aláírják.
Tököl, 2022...............................
Tököl Város Önkormányzata

Dr. Sárcsevity Reá

Vállalkozó

Hoffman Pál polgármester

4.) Egyebek
Malaczkó István több hozzászólás hiányában bezárja az ülést.
k.m.f.

Malaczkó István

Moór Tibor

bizottsági elnök

jegyzőkönyvhitelesítő
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