
Tököl Város Önkormányzata

_________ Meghívó_________
Tököl Város Képviselő-testülete

2021. augusztus 5-én (csütörtökön) 9.00 órai

a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság
2021. augusztus 5-én (csütörtökön) 8,00 órai

az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2021. augusztus 5-én (csütörtökön) 8,00 órai

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2021. augusztus 5-én (csütörtökön) 8.00 órai

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

Tököl, 2021. július 28.

Javaslat a napirendi pontokra: Napirendet tárgyaló 
bizottság

1.) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról

2.) Környezetvédelmi program aktualizálása PTKÜB
3.) SONO-DENTAL Betéti társaság (dr. Turopoli Éva) feladatellátási szerződés 

módosítása
PTKÜB, SZEB

4.) „TVCS Kft. 2021.05.31-i tevékenységet lezáró mérlegbeszámolója és kiegészítő 
melléklete

PTKÜB

5.) TVCS Kft. „v.a." 2021.06.01-i végelszámolási nyitó mérlege PTKÜB
6.) Sporttelep használata PTKÜB, OMSB
7.) Kerry Ella nehézségi mászó ifjúsági sportoló támogatási kérelme PTKÜB, OMSB
8.) Az önkormányzat tulajdonában lévő balesetet szenvedett NPT-140 frsz-ú gépkocsi 

értékesítése, önkormányzati feladatok ellátására gépjármű beszerzése
PTKÜB

9.) Pest-Buda bérleti díjkedvezmény iránti kérelme PTKÜB
10.) A Szigeti Jégakadémia Sport Egyesület jégcsarnok építési pályázatának 

támogatási kérelme
11.) Egyebek

ZÁRT 1. „Tököl - Közétkeztetés két év időtartamra" tárgyú közbeszerzés 
nyertesének kiválasztása

PTKÜB, OMSB, SZEB

2. Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek Fejlesztéséért--,Alapítvány 
támogatási kérelme

PTKÜB, SZEB

Malaczkó István s.k. 
bizottság elnök

Hozmán Pál
Polgármester

Ágics Antal s.k. 
bizottság elnök

Vaslaki Judit s.k. 
bizottság elnök



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. július 29-ei ülésére

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

Előterjesztő Hoffman Pál polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Schaffer Enikő szervezési ügyintézőAz ülések időpontja 2021. július 29.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbségTisztelt 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 végrehajtásaHatározatszám Határidő A felelős A határozat tárgya A megtett intézkedés61/2021. (VI.17.] azonnal Polgármester Pest Megyei Rendőrfőkapitánysággal kötendő 2021. évi szerződésnek aRendőr-főkapitányság által javasoltmódosításokkal egységes szerkezetű tervezetének elfogadása

Megállapodás aláírása megtörtént

62/2021. (VI.17.) azonnal Polgármester Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház ésRendelőintézet kéthelyisége klimatizálásának támogatása
Támogatási szerződés megkötésefolyamatban

63/2021. (VI.17.) azonnal Polgármester Család-és gyermekjóléti szolgáltatási feladatellátási szerződés módosítása
Feladatellátási szerződésmódosításának aláírása folyamatban

64/2021. (VI.17.) azonnal Polgármester Létszámstop feloldási kérelmek Az állások meghirdetése folyamatban
65/2021. (VI.17.) azonnal Polgármester 9Óvodák nyitvatartási idejének módosítása A határozat továbbítása megtörtént
66/2021. (VI.17.) azonnal Polgármester Ingatlan házszámmegállapítás ügye(fellebbezés elbírálása)67/2021. (VI.17.) azonnal Polgármester „Pest MegyeTerületfejlesztésiProgramja 2021-2027" egyeztetésianyagának véleményezése
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Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
2021. június4 Dr. Pálos Annamária tankerületi igazgatóasszonytól, a Szigetszentmiklós Tankerületi Központ Elismerő Oklevelét, kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként Ladányiné Lengyel Zsuzsanna, Patkó Tiborné és Győri Tibor vehették át. Szeretettel gratulálunk!2021. június 4-én (pénteken) 11 órakor a Nemzeti Összetartozás Parkban (Iskola u.-Petőfi u. sarok) a Trianoni diktátum aláírásának évfordulója alkalmából Tököl Város Képviselő-testülete megemlékezést tartott. A megjelent képviselők, bizottsági tagok közösen elénekelt Himnusza után Gergics Illés alpolgármester úr mondott ünnepi beszédet, majd Hoffman Pál polgármester, Dr. Vass Lucia alpolgármester, Gergics Illés alpolgármester és Vejmola István képviselő koszorút helyezett el a 2020-ben felállított Székelykapun. A megemlékezés a Székely Himnusz eléneklésével zárult.17 A 2021. június 17-ei ülés után Márczy Gábor a Városi Sportkör Elnöke és Jaszenovits Balázs a labdarúgó szakosztály vezetője meghívására a városi sporttelepen tettek látogatást a döntéshozók.15 Tököli Weöres Sándor Általános Iskola ballagási ünnepsége17 Bizottsági és képviselő-testületi ülés a Polgármesteri Hivatal Dísztermében.22 Online konferencia az önkormányzati innovációkról. Hoffman Pál polgármester révén Tököl is részt vett a Legjobb önkormányzati gyakorlatok témakörben rendezett online önkormányzati konferencián.23 Budapest Fejlesztési Központ online lakossági fórum26 Papp László plébános úr 25 éves ezüst miséje. Tököl Város nevében Dr. Vass Lucia alpolgármester és Vaslaki Judit képviselő asszony köszöntötték Papp Lászlót. A képviselő-testület az ünnep tiszteletére miseruhával ajándékozta meg a 16 éve Tökölön szolgáló plébános urat.
2021.]úlius6 Tárgyalás Dr. Pálos Annamária Tankerületi Igazagatóval és Giczi Miklós iskolaigazgatóval15 TVCS Kft Felügyelő Bizottsági ülése a Polgármesteri Hivatalban. Napirendek: TVCS Kft. 2021.05.31-i tevékenységet lezáró mérlegbeszámolója és kiegészítő melléklete, TVCS Kft. „v.a." 2021.06.01-i végelszámolási nyitó mérlege.26 Tárgyalás dr. Pálos Annamária, Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ igazgatójával27 Öt év elteltével ismét nagy örömmel fogadta otthonában Kiss István Hoffman Pál polgármestert, aki Orbán Viktor miniszterelnök úr és a város nevében köszöntötte 95. születésnapja alkalmából.
.../2021. (...) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

AláírásElőterjesztő:Szakmai előkészítő:Irodavezető: A í /Törvényességi szempontból: Jegyző

2



Intézmények beszámolója

BölcsődeTovábbra is zsiliprendszerben érkeznek a gyermekek a bölcsődébe, testhőmérőzés után mehetnek a csoportjukba.Megtartottuk a gyermeknapot, szülők idén sajnos nem vehettek részt ezen az eseményen. Június 28.-án az új dajkánk megkezdte a jogszabályban előírt dajkaképzését.Óvodába készülő gyermekeknek elkészítettük a ballagási ajándékokat.____________________________________________________________
Napsugár ÓvodaJúnius:01. Hangszersimogató, zenés foglalkozás A Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével Zenei foglalkozást tartottak hangszerbemutatóval egybekötve04. Nevelőtestületi értekezlet- A nyári élet, napirend részleteit megbeszéltük, felhívtuk a szülők figyelmét a fokozottabb elővigyázatosságra gyermekek egészségének védelme érdekében.- Lehetőség szerint minél több időt töltünk a szabad levegőn, melyre a veszélyhelyzet alatt is felhívtuk a szülők figyelmét, saját családi udvarukban mozgásos játékok, akadálypályák ötleteinek adásával.- A napi rendszeres testmozgást folyamatosan biztosítjuk a gyermekek számára.- Nagy figyelmet fordítunk a higéniai szabályok betartására07. megírtuk a tanköteles gyermekek logopédiai felmérőjének a beosztását és tájékoztattuk a szülőket. A felmérést Gergics Mária végzi júliusban.10. Monarchia együttes ingyenes zenekari előadása.14. Pedagógiai Szakszolgálatban szakértői vizsgálat elvégzéséhez igénylő lapok leadása.- A nyári zárás idejére ügyeleti igény felmérése. / 4 gyermek részére igényeltek ügyeleti ellátást. Ebből 1 gyermek 4 hétre, a többiek 1-2 hetet kértek./Az ügyeletet kérő szülők maximálisan tájékoztatva lettek az ügyeletes óvoda nyitvatartásáról. Ügyeletet biztosít a Szivárvány Óvoda- A nagy meleg elviselhetőbbé tétele érdekében párakaput állítottunk fel az óvoda udvarán- A szükséges karbantartási igények benyújtásra kerültek a Műszaki Osztály felé!- Dolgozók szabadságolásának megkezdése.Nyári zárás: Június 28-tól - július 23-ig_____________________________________________________________________________________________________
Horvát ÓvodaJúnius:01. Gajárszky Lászlóné dajka megkezdte nyugdíjazás előtti felmentési idejének letöltését, munkáját a nyár folyamán, másik dajkánk, Szigeti Katalin végzi el!04. Nevelés nélküli nap, Nevelőtestületi értekezlet.A tartalmas nyári élet, napirend részleteit megbeszéltük, felhívtuk a szülők figyelmét a fokozottabbelővigyázatosságra gyermekeik egészségének védelme érdekében.Lehetőség szerint minél több időt töltünk a szabad levegőn.Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a higiéniai szabályok betartására.Elkészítettük a tanköteles korú gyermekek logopédiai szűrésének beosztását, és arról tájékoztattuk a szülőket. A felmérést Gergics Mária végzi augusztusban.07. Óvodavezetők megbeszélése10. Monarchia zenekar ingyenes előadásával szórakoztatta előadásával az óvoda gyermekeit.14. Pedagógiai Szakszolgálatban szakértői vizsgálat elvégzéséhez igénylő lapok leadása.A nyári zárás idejére ügyeleti igény felmérése. / 6 gyermek részére igényeltek ügyeleti ellátást. Ebből 1 gyermek 4 hétre, a többiek 1-1 hetet kértek./A Szülők teljeskörű tájékoztatása a zárással és ügyelettel kapcsolatosan megtörtént.A nagy meleg elviselhetőbbé tétele érdekében párakaput állítottunk fel az óvoda udvarán.A szükséges karbantartási igények benyújtásra kerültek a Műszaki Osztály felé!Dolgozók szabadságolásának megkezdése.Nyári zárás: Június 28-tól - július 23-ig. Ügyeletet biztosít a Szivárvány Óvoda 
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Szivárvány ÓvodaJúnius:3. Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével zenei foglalkozást tartott a központi oviban.8. Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével zenei foglalkozást tartott a lakótelepen.11. Nevelés nélküli munkanap - Kirándult a Nevelőtestület15. Monarchia együttes ingyenes előadása mindkét intézményben Suszter Andrea vezetésével. Csodálatos élményben volt részünk!28. Ügyeletes gyerekeket fogadtuk a többi intézményből, mert ők már nyári záráson vannak. Napsugár - Horvátóvodából 10 fő jelentkezett, Hagyományőrzőből 5 fő jelentkezett ügyeletre.______________________________________________________
Hagyományőrző ÓvodaJúnius3. Kirándulás / Ledina - tanya látogatás.../10. Szárnyitógató iskola keretében zenei foglalkozás11. Nevelésnélküli munkanap14. Szigetcsépi színház. Cifrapalota17 Testületi ülésNyári Zárás 202106.28- 2021 07.26.Július13.ELMŰ/ fogyasztásmérő cseréjére került sor19-23. Éves nagytakarítás az intézményben26. Óvoda nyitása29. Kirándulás szervezése a Duna partra 
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Pest Megyei
Kormányhivatal

Ügyiratszám. PE/030/00974-3/2021
Ügyintéző: Motálné Gazsó Mária
Telefon: (1) 235-1712

Tárgy: törvényességi felhívás
Hív. szám:
Melléklet:

Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete részére

Tököl
Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. 
§ (1) bekezdés a) pontjában a kormányhivatal számára biztosított törvényességi felügyeleti jogkörben 
eljárva [a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 32. § a) pontjában foglalt felhatalmazásra figyelemmel] az Mötv. 132. § 
(3) bekezdés c) pontja alapján vizsgáltam, hogy a helyi önkormányzat rendelkezik-e aktuális 
Környezetvédelmi Programmal. Vizsgálatom alapján az alábbi

törvényességi felhívással

élek.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény (a továbbiakban: Kvt) 46. § 
(1) bekezdés b) pontjában foglaltak értelmében a települési önkormányzat a környezet védelme 
érdekében önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak szerint, 
amelyet a képviselő-testület hagy jóvá.

A Kvt. 48/E. § (1) bekezdése szerint a települési környezetvédelmi programnak a település 
adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban - a 48/B. § (2) bekezdésben 
foglaltakon túl - tartalmaznia kell
a) a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel,
b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, valamint a stratégiai zajtérképekre épülő intézkedési tervekkel,
c) a zöldfelület-gazdálkodással,
d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával,
e) az ivóvízellátással,
f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással,
g) a kommunális szennyvízkezeléssel,
h) a településihulladék-gazdálkodással, valamint az elhagyott hulladék felszámolásával,
i) az energiagazdálkodással,
j) a közlekedés- és szállításszervezéssel,

Kormánymegbízott
1052 Budapest, Városház u. 7.

Telefon: (06-1) 485-6900; Fax: (06-1) 485-6903; KRID: 622343718 
E-mail: pest@pest gov.hu

Web: http://www.kormanyhivatal hu/hu/pest



k) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás 
csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat.

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat gondoskodik a települési 
környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, 
és figyelemmel kíséri a feladatok ellátását.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13 
§-a pedig a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok közé sorolja a környezet-egészségüggyel (köztisztaság, települési környezet 
tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), valamint a helyi környezet- és természetvédelemmel 
kapcsolatos feladatokat.

A 46/E/2003. AB határozatában az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Kvt 46. § (1) bekezdés b) 
pontja konkrét jogalkotási feladatot nem ír elő a képviselő-testület számára, azonban a környezetvédelmi 
programot annak tartalmára, az előirt feladat jellegére tekintettel határozati formában kell elfogadnia.

Fentiek alapján a képviselő-testület azzal, hogy nem tett eleget a jogszabályi rendelkezésnek és nem 
került elfogadásra a település Környezetvédelmi Programja, megsértette a Kvt 46. § (1) bekezdés b) 
pontjának előírásait

Az Mötv 134. § (1) bekezdés első mondatában foglaltak alapján felhívom a T. Képviselő-testületet, hogy 
a felhívást annak kézbesítését követő

30 napon belül

tűzze napirendjére és a Környezetvédelmi Program elfogadásával szüntesse meg a mulasztásban 
megnyilvánuló törvénysértést.

Az Mötv. 134. § (1) bekezdés második mondatában meghatározott törvényi kötelezettségnek eleget téve 
vizsgálják meg a törvényességi felhívásban foglaltakat és az annak alapján tett intézkedésről vagy egyet 
nem értésükről a Pest Megyei Kormányhivatal részére - a fentiekben megadott határidőn belül - írásban 
adjanak tájékoztatást.

Szükségesnek tartom jelezni, hogy az Mötv. 134. § (2) bekezdése alapján a megadott határidő 
eredménytelen leteltét követően a törvényességi felügyeleti eljárás körébe tartozó egyéb eszközeinek 
alkalmazásáról mérlegelési jogkörömben hozok döntést.

Budapest, 2021 július „. ”

I (ADr. Tárnái Richard
kormánymegbízott

Kormánymegbízott
1052 Budapest. Városház u. 7.

Telefon: (06-1) 485-6900; Fax: (06-1) 485-6903; KRID; 622343718 
E-mail. pest@pest.gov hu

Web. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest



Tököl Varos Képviselö-testülete
2316 Tököl, Fö u. 117.

Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8(‘0-18rj,> óráig, szerda:7i0-1600 óráig, péntek:730-l200

KIVONAT
Tököl Önkormányzat Képviselö-testülete 

2010. MÁRCIUS l-l RENDES ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

67/2010. (Ill.l.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselö-testülete Tököl Város Környezetvédelmi Programját jóváhagyja.
Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester

Kmf.

Hoffman Pál sk. 
Polgármester

dr. Bekk Mária sk.
jegyző



 

 

 

 
 

 

 

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. március 1-i ülésére

Tárgy: Tököl Város Környezetvédelmi programja

Tisztelt Képviselő-testület!
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1. BBVVZZEÉS

Jelen környezetvédelmi program célja, hogy a 2009.-es bázisév alapadatai alapján stratégiai célokat 

jelöljön ki a 2010-2016. éves időszakra Tököl város környezetminőségének javítása érdekében.

A környezetvédelmi program alapját az 1995. évi Lili, törvény adta, mely fontos feladatként jelöli 

meg;

- a tervezett fejlesztések során környezetvédelmi szempontok érvényesítését,

- környezetvédelmi célú önkormányzati rendeletek alkotását,

- együttműködést más hatóságokkal és társadalmi szervezetekkel

- a környezet állapotának figyelemmel kísérését.

Amellett, hogy az integrált környezetvédelmi célok megjelennek a legtöbb település gazdasági, 

társadalmi és térségfejlesztési programjában, a környezeti teljesítmény javítása és nyomon 

követése érdekében elengedhetetlen olyan környezetvédelmi program összeállítása, mely 

összefoglalóan tartalmazza a más területek fejlesztési stratégiái által rögzített feladatokat, valamint 

az önkormányzati felelősségkörből származó környezetvédelmi feladatkört.

Ezen elgondolás alapján jelen környezetvédelmi program a következő rögzített alapkoncepciókkal 

összhangban készült:

- Tököl város 2000. évi környezetvédelmi programja,

- Tököl város 2003. évi Hulladékgazdálkodási Terve és annak 2008.-as felülvizsgálata,

- A Ráckevei Kistérség Térségfejlesztési Programja (2009),

- Tököl város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2010),

- Tököl város Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája (2010),

Figyelembe véve a környezetvédelmi területeket konkrétan, vagy átfogóan érintő helyi 

önkormányzati rendeleteket:

- Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 2/2004.(1.27.) 

számú rendelet,

- A Közterület-használat Szabályozásáról, Díjazásáról szóló 17/1999.(IX.7.) számú 

rendelet

- Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap Létrehozásáról szóló 12/1997.(VI.27.) 

számú rendelet

- A Köztisztaságról szóló 21/2004.(VII.27.) számú rendelet
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2. ÖÖKÖLVÁOO SEEMTAAÁÁSA

2.1 Településtörténet

Tököl nagyközség a Csepel-szigeten található.

A település a rézkortól kezdve lakott hely. Első írásos említése 1270. körül történik egy V. Istvánhoz 

címzett oklevélben. Ez időben királyi vámépek lakják. 1319-ben a Margit-szigeti apáczák birtoka. Már 

ebben az időben a térség második legnagyobb települése Szigetszentmiklós után. A XVI. század 

közepén a hódoltsághoz tartozott. A budai liva 1559. évi fejadólajstromába 20 adóköteles házzal van 

felvéve.

A református egyház az 1626- 29. évben már fönnállód, de később megszűnt. Az 1633-34. évi török 

kincstári adólajstromban a kövini (ráczkevei) járás községei között találjuk, 6 házzal. 1690-ben szintén a 

lakott helyek között szerepel. 1691-ben azonban csak egy negyedportával rótták meg. 1695-ben , a 

porták kiigazítása alkalmával, nem vetettek ki rá semmit. 1737-ben a település 55 háztartásból, 4 magyar 

és 51 katolikus rác (bunyevác, sokác, illír) családból áll.

A római katolikus templom 1740-ben épült. Ez időtől kezdve áll fönn a plébánia is.

1770-ben az úrbéri rendezés alkalmával 96 úrbéres telket írtak össze. A települést 1838. és 1876. évben 

nagy árvizek pusztították. 1848-ig az uralkodó család ráczkevei uradalmához tartozott. A tagosítást 

1873-76-ban eszközölték. Ez időben az uralkodó család ráczkevei uradalma, a Schlesinger és Polákovics 

czég , valamint özvegy Ofner Józseíhé a helység legnagyobb birtokosa. A lakosság hitel szövetkezeteket 

tart fenn. A határban római leletek kerületek felszínre.

A dűlőnevek közül Méregyházát a hagyomány az állítólag Meregy vezér által ott emelt kápolnával köti 

össze. A községhez tartoznak a következő telepek: Árpádhalom, Szilágyi telep, Herminamajor, Pestiút— 

kültelek, Gyökérpuszta, Prikatelep és Ferdinándmajor.

2.2 A meteorológiai, geológiai, ökológiai adottságok

Tököl település közigazgatási területe természetföldrajzi szempontból az Alföld nagytájon belül a 

Dunamenti-síkság középtáj Csepeli-sík kistájának északi részén helyezkedik el.

A közigazgatási terület domborzatát tekintve a Duna felszínalakító tevékenysége által kialakult ártéri 

szintű hordalékkúp-síkság. A terület felszínét alig észrevehető módon, a Duna felé lejtő teraszok 

tagolják. A felszín jellemző magassága 98-103 mBf.
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A térségben iszapos löszös hordalékon kialakult, homok-homokos vályog mechanikai összetételű, 

felszíntől karbonátos, gyenge termőképességü talajok jellemzőek.

A térségben a mérsékelten meleg-száraz éghajlat a jellemző. Az évi napfénytartam 2ddd-2d5d óra 

körüli. Az évi középhőmérséklet 10,2-1d,3 sC, a nyári félévé 17,2 sC. Az évi csapadékösszeg dd0-dd0 

mm, ebből a vegetációs időszakban 300-320 mm csapadék hull. Az uralkodó szélirány ÉNy-i, az átlagos 

szélsebesség 2,5-3,O m/s.

Tököl közigazgatási területe két vízfolyás -a Duna-folyam és a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág (RSD)- 

között helyezkedik el. A két vízfolyás közül csak a Duna vízhozama tekinthető állandó jellegűnek, az 

RSD vízjárása is mesterségesen befolyásolt. A Duna és az RSD vízminősége II. osztályú, mert Budapest 

és agglomerációjának szennyvizei jórészt tisztítatlanul folynak beléjük.

A talajvíz 2-4 m között található, mennyisége 3-5 l/s.km2 körüli. Kémiailag főleg kalcium- magnézium- 

hidrogénkarbonátos jellegű. Keménysége általában 15-25 nko, a szulfáttartalom 60 mg/1 körüli. A 

rétegvizek nem különülnek el élesen a talajvizektől. Mennyiségük 1-1,5 l/s.km2 közötti.

A Duna mentén találhatók a Tököl-Szigetújfalu vízbázis parti szűrésű kútjai. A vízbázis „A” és „B” jelű 

hidrogeológiai védőidomai jelentős mértékben érintik a közigazgatási területet.

A közigazgatási terület a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekről szóló 33/2000. (III. 17.) 

Konn. rendelet szerint „A”, „fokozottan érzékeny” besorolású.

A térség növényföldrajzi szempontból a Duna-Tisza-közi flórajárásba (Praematricum) tartozik. 

Jellegzetesebb potenciális erdőtársulásai:

■ gyöngyvirágos tölgyes (Convallario-Quercetum roboris danubiale),

■ borókás nyárasok (Junipereto-Populetum albae),

■ alföldi gyertyános tölgyesek (Querco-robori-Carpinetum hungaricum),

■ tölgy-köris-szil ligeterdök (Querco-Ulmetum hungaricum).

Természetes ártéri erdő és gyep társulások a Duna mentén és árterén és a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág 

mentén találhatók.

Bár a település bővelkedik táji, természeti értékekben, országos, ill. helyi természetvédelmi védettség 

alatt álló terület nem található a közigazgatási területen.

Termé'sz.etvédelmi oltalom alatt nem álló, de természetvédelem szempontjából értékes területek a 

természet védelméről szóló 1996. évi Lili, törvény értelmében természeti területnek minősülnek. Tököl 

közigazgatási területén az említett törvény alapján az illetékes természetvédelmi hatóságtól (Duna Ipoly 

Nemzeti Park Igazgatóság) kapott információ alapján természeti területként nyilvántartott területek:
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■ a Duna menti ártéri erdők,

■ az Urbanica-sziget és a

■ sitt-lerakóhelytől ÉNy-ra levő gyepterület.

Az Urbanica-szigetet helyi természetvédelmi területté nyilvánítását már a hatályos ÁRT is javasolta, de 

a védetté nyilvánítás nem történt meg.

Tájképi, ökológiai szempontból hasonlóképpen fontos szerepet töltenek be a közigazgatási terület 

erdőterületei. A Duna és az RSD menti ártéri erdőkön kívül jelentős táji- és természeti értéket képvisel a 

„tököli parkerdő”, amely többségében honos fajokból álló erdő. Az erdő természeti értékét csökkenti, a 

kitermelt erdőfoltok helyén telepített akácosok.

Az egyedi táji értékek között megemlítendő továbbá a ráckevei út mentén található Anna kápolna.

2,3 A településszerkezet bemutatása

A külterület felhasználása

Tököl közigazgatási területe tájhasználat szempontjából öt tájszerkezeti egységre tagolható:

1. a Duna-folyam és ártere (a Duna és a gát közötti területek),

2. az Ráckevei-Soroksári-Duna-ág menti, elsősorban rekreációs használatú területek és

a „tököli parkerdő” területe,

3. az elsősorban beépített területek (belterület) térsége,

4. a belterülettől északra, a dunai gáttól keletre levő területek és

5. a belterülettől délre, a dunai gáttól keletre levő területek.

Az l. táj szerkezeti egység, a Duna-folyam és ártere (a Duna és a gát közötti területek) táji-, természeti - 
és környezetvédelmi szempontból is a település egyik legértékesebb, ugyanakkor egyik legérzékenyebb 

térsége. Itt található a legtöbb természet közeli terület, természetes növénytársulás -ártéri erdők, 

gyepterületek-, itt található a fokozott védelmet igénylő vízbázis területe is. A térség használatát 

meghatározzák a vízbázis védelmének és az árvizek elleni védelem szempontjai. Bár a térség területén 

jelentős hányadot képviselnek az erdő és a gyepterületek, de a szántók aránya is magas.

A 2. tájszerkezeti egységbe tartozó Ráckevei-Soroksári-Duna-ág menti rekreációs zónában a kialakult 

üdülőterület a meghagyott idős, fás növényzet következtében kellemes pihenőterület benyomását kelti, 

annak ellenére, hogy az építkezések során „elég sok fa bizonyult kivágandónak” és a telkek mérete is 
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meglehetősen kicsi. Sajnos az elmúlt időszakban a „tököli parkerdő” állapota - a fenntartás hiányosságai 

következtében - sokat vesztett értékéből.

A 3. tájszerkezeti egységbe tartozó belterületi területek használatának értékelését külön fejezet 

tartalmazza.

A 4. tájszerkezeti egység - a belterülettől északra, a dunai gáttól keletre levő területek- amely 

tájhasználat szempontjából további két részre oszható, a Halásztelekkel határos északi részeken 

beépítésre szánt területek: a tököli repülőtér és a Dunai Repülőgépgyár Vagyonkezelő Kft. területei 

találhatók. E területek és a belterület közötti sávban - ami a tököli repülőtér repülési oldalsávja 

védőterületének számít - müveit mezőgazdasági területek találhatók.

Az 5. tájszerkezeti egység területén - a belterülettől délre, a dunai gáttól keletre levő területeken- a 

tájhasználat jellemzője, hogy a főközlekedési utak menti területek mentén, a belterülethez kapcsolódó 

részeken további intenzívebb területhasználat (gazdasági, ill. egyéb területek) jellemző. E térség nagy 

részére a mezőgazdasági táj használat, elsősorban a növény termesztés - kukorica és egyéb kalászosok - 

termesztése a jellemző. A külterületi részen üzemi állattartó létesítmények nem találhatók.

A belterület felhasználása

Tököl településhálózatát és a település belterületi terület-felhasználását nagy-mértékben, meghatározzák 

a természet- és gazdaságföldrajzi, táji-, és történeti adottságok. A település településszerkezeti 

jellegzetességének kialakulásában döntő szerepet játszott a település úthálózati rendszere (a belterületet 

átszelő közlekedési útvonal hálózata), melynek történeti mivoltát a Hadtörténeti Múzeumban fellelhető 

legelső 1782-ben történt katonai felmérést rögzítő térkép is bizonyít.

A település központi magja máig őrzi eredeti halmazos szerkezetét. A település jellegét, szerkezetét 

tekintve hasonlít Szigetszentmiklósra, mivel morfológiai adottságaik azonosak.

A Csepel-sziget településeinek az új közlekedési kapcsolat - az MO autópálya - egyúttal újabb forgalmi 

terhelést is jelent. A község részére a Százhalombatta -Tököl kompvonal előnyös K - NY - i kapcsolatot 

biztosít.

A település következő szerkezeti determinánsa a két Duna-ág. Egyrészt behatárol, másrészt olyan 

különleges adottságokat teremt, amely igen meghatározó a község életében.

A település a környező településekhez képest leginkább megtartotta mezővárosi, mezőgazdasági 

gazdálkodó jellegét.
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Tököl a Csepel-szigeten az 5101-es számú és az 51107-es számú út mentén található. A település 

életében a közúti közlekedés és a HÉV (Budapest-Ráckeve) játszik döntő szerepet. Hosszútávon a 

repülőtér és a hajó ill. kompkapcsolat jelenthet kedvező fejlődési lehetőséget.

A település szerkezetét az utak hálózata határozza meg alapvetően, a fő érrendszert a Fő utca, Csépi út 

és a Kossuth Lajos utca alkotja.

Területfelhasználás szempontjából a központi belterület legnagyobb része családiházas kertvárosias 

beépítésű lakóterület. Társas-házas beépítéssel a Ráckevei-út mellett találkozunk. Kisvárosias beépítésű 

lakóterület - a volt szovjet lakótelep területe - az ún. Pesti úti lakótelep területe.

A település területén sok beépítetlen illetve feltáratlan tömbbelső található. A laksűrüség a laza 

kertvárosias beépítésnek (7 lakás/ha) megfelelően elfogadható.

Továbbra is a családi házas, kertvárosias beépítésű lakóterület a legigényeltebb építkezési forma mind 

szervezési formájukat, mind használatukat tekintve (önálló építkezés saját kerttel). Területigényüket 

tömbfeltárással és új területek bevonásával lehet biztosítani.

A lakóterületek épületállományának legfontosabb jellemzői:

A település történelmi múltjának megfelelően változó állagú épületállománnyal rendelkezik. A népi 

építészeti emlékek eltűntek, elbontásra vagy átépítésre kerültek.

A különböző korokban beépült területek telkeinek alakja és mérete különböző, épületeinek állaga eltérő 

képet mutat. A település régi magjában a spontán kialakult utcavezetésű beépítéssel különböző méretű 

és változatos alakú telkek jöttek létre. Ezeken a területeken többnyire a közepes állagú, valamint néhány 

elhanyagolt állagú épületek a jellemzőek, de található a területen a modem igényeknek megfelelő 

formában újjáépített épület is.

A régebben beépült területeken a fésűs beépítés, az oldalhatáron álló családi házak a jellemzőek, az 

újabban beépült a szabályosabb utcavezetésű és telekosztású területeken pedig az oldalhatáron álló és a 

szabadon álló beépítés a jellemző, földszint + tetőtér beépítéssel.

A település K-i és D-i részén találhatók az új családi házas beépítésű lakótömbök.

A lakóépületek állaga kevés kivétellel megfelelőnek, vagy jónak mondhatók. A rossz állagú épületeknek 

az átépítése megoldható, megfelelő szabályozási előírások betartásával.

A lakások legnagyobb része 80%-a 1945 után épült, a háztartások és a lakások számát összehasonlítva 

megállapítható, hogy a településben minimális lakáshiány van.

A község településszintű intézményei a központban a Fő utca mentén és környékén (Csépi út, Kossuth 

L. utca, József Attila utca, Mester utca és Piac-tér) helyezkednek el. Ide települtek az egész települést 
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szolgáló intézmények (polgármesteri hivatal, posta, egészségügyi, közművelődési létesítmények, stb. ) 
és a különböző szolgáltató létesítmények.

A különleges terület kategóriájába tartozó sportolási célú a sportpálya rendezett.

A sportpályán füves labdarúgó pálya van, lelátóval, megfelelő öltözővel, valamint teniszpálya 

kapcsolódik a területhez. Körben nyárfasorok találhatók. A területen belül nagyobb facsoport is van, ami 

feltétlenül megtartandó.

A település belterülete közhasználatú zöldfelületekben, általában közösségi használatú zöldterületekben 

szegény. A belterületi utak, utcák csak részben fásítottak. Rendezett zöldsáv a kis szabályozási 

szélességek miatt, elsősorban csak a település fő útjai mellett található.

A település kialakult üdülőterülete a községtől elszakadva, a szigethalmi üdülőterület folytatásaként a 

Ráckevei-Soroksári Duna mentén alakult ki. Az üdülőterület szinte teljesen beépült, a telkek erősen 

fával borítottak - mivel a tököli parkerdő része volt - ezért üdülő értéke magas.

Az üdülő épületek rendezettek, de változó esztétikai értéket képviselnek. Az üdülőtelkek kismértéküek, 

a sürü beépítés kisajátította a Ráckevei-Dunapartot. A közösségi üdülés, sportolás, horgászás számára 

már sehol sincs hely a meglévőségek rombolása nélkül. A telítettség szintjét mutatja a vízminőség 

folyamatos romlása.

A területhez kijelölt kirándulóhely kapcsolódik.
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3. A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTÁNAK RÖGZÍTÉSE, 
A KÖRNYEZETVÉDELEM JAVÍTÁSÁNAK HELYI FELADATAI, 
MEGOLDÁSUK FÖ MÓDOZATAI

3.1 A települési környezet tisztasága

3.1.1 ALAPADATOK

A kül- és belterületeket magába foglaló - tágabb értelemben - vett lakókörnyezet tisztasága alapvetően 

meghatározza egy település arculatát. A települési környezet minőségének védelmének érdekében 

fontos szempont a lakókörnyezetet érintő fejlesztések, beruházások integrált környezetvédelmi 

célkitűzések mellett történő megvalósítása.

A közterületeken elhelyezett megfelelő mennyiségű szemétgyűjtő, azok rendszeres ürítése, a parkok 

tisztántartása, a nem rendszeres köztisztasági feladatok (pl. rendezvények, vihar okozta károk,... után 

maradt hulladékok eltakarítása), az önkormányzatok, illetve az ő megbízásukból eljáró közintézmény 

további feladata.

A belterületek lakóépületei, azok kertrészei döntően lakossági tulajdonban lévő ingatlanok, melyek 

gondozása lakossági feladat.

A külterületek tisztán tartása, az illegális hulladéklerakók felszámolása, az esetleges környezeti károkat 

követő tereprendezések már megosztott feladatkörbe tartozhatnak; lévén, hogy a külterületek az 

önkormányzat, magánszemély vagy gazdálkodó szervezet tulajdonát képezik.

A települési környezet tisztaságát érintő legjelentősebb beruházás a „Pest megyei településközpontok 

fejlesztése- Integrált településfejlesztés Pest megyében” c. KMOP program keretében valósul meg. A 

program az „Integrált városfejlesztési stratégia” felosztása alapján lehatárolt hat akcióterület közül a 

Városközpont területén tervez olyan funkciójavító fejlesztéseket, melyek általános célkitűzései között 

helyet kapnak a lakókörnyezet minőségét és a települési tisztaságát javító környezetvédelmi célok.

A települési környezet közterületeinek fenntartásával kapcsolatos köztisztasági feladatok ellátását a 

GAMESZ végzi.
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3.1.2 KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK

Tököl 2010.-es Integrált városfejlesztési stratégiája, a jelenleg megvalósuló KMOP program mellett, 

számos olyan stratégiai célkitűzést fogalmaz meg az elkövetkezendő 7-8 éves időszakra, mely 

általánosan magába foglalja a lakókörnyezet minőségjavítását. Ezen fejlesztések integrált 

környezetvédelmi céljaként keiül előtérbe a települési környezet tisztasága. A lakókörnyezeti tisztaság 

tehát megjelenik a településfejlesztési stratégiák között, ami az egyik legfontosabb kömyezetszempontú 

célkitűzés ezen a területen, de ezen felül fontos rögzíteni a település olyan általános köztisztasági 

feladatait, melyeket az önkormányzatnak folyamatos feladatkörben kell ellátnia.

Az önkormányzatok fontos feladata, hogy a közterületek tisztasági feladatainak ellátásán túl, koordinálni 

tudja a más tulajdonú kül- és belterületek tisztán tartását is.

- A köztisztasági feladatokat ellátó szerv munkaerő és munkaeszköz állományának és egyben 

feladatkörének bővítése a legalapvetőbb köztisztasági intézkedési

- Fontos tisztázni az egyes területek tulajdonjogát (főleg külterületek esetén), és ez alapján 

felelősség és feladatkört kijelölni.

- Az önkormányzat amellett, hogy a legtöbb köztisztasági feladat rá hárul, egyben ellenőrző

felügyelő szervként jár el, tehát szükség esetén meg kell tegye a megfelelő intézkedéseket a más 

tulajdonban lévő területek tisztán tartása érdekében.

- Fontos a megfelelő többirányú kommunikáció. A lakossági bejelentéseknek, panasztételeknek 

kell, hogy fóruma legyen, és az önkormányzatnak is időben kell tájékoztassa a lakosságot a 

köztisztaságot érintő eseményekről, a terület tulajdonosokat az esetleges feladataikról.

- Fontos, hogy az önkormányzat támogassa a köztisztasági feladatot végző civil szervezetek 

munkáját, esetenként zöld akcióban vegyen részt, illetve azokat szervezzen.

- A lakosság környezetközpontú gondolkodásának kialakítása köztisztasági szempontból is 

fontos kérdés, mely elsősorban az oktatáson és köztisztasági akciókon keresztül valósulhat meg.
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3.2 Csapadékvíz dvezetés

3.2.1 ALAPADATOK

A csapadékvíz elvezető árokrendszer hiánya jelentős káreseményeket vonhat maga után:

- A burkolat felületekről(utak, parkolók) lefolyó csapadék szennyező komponensei (szerves 

olaj, kátrány- és fémszennyezések) a talajba jutva károsíthatják a talajvíz és egyben a fúrt 

kutak minőségét.

- A mélyen fekvő mezőgazdasági területek vízelvezető árokrendszerének hiánya belvíz 

kialakulásához vezethet.

- A rossz lefolyású közút szakaszokon kialakuló csapadékvíz felületek közlekedési 

problémákat okozhatnak

- Megfelelő elvezető csatornarendszer esetén is gondot jelenthet a burkolt felületekről 

lefolyó szennyezett víz további sorsa. A kommunális szennyvízzel együtt kezelve 

károsíthatja a tisztító telep biológiai egységeinek működését, közvetlenül élővízbe vezetve 

annak ökoszisztémáját

- Épületkárok lehetősége fenn állhat a mély fekvésű területeken

A csapadékvíz okozta károk mérséklése szempontjából fontos,

- megfelelően kialakított csapadékvíz elvezető csatorna és szikkasztó árokrendszert 

létrehozni a közutak mentén és a mély fekvésű területeken,

- azokat rendszeres időközönként karbantartani, szükség szerint új szakaszokat kialakítani, 

fenntartásukért felelős szervet kijelölni,

- az erősen szennyezett csapadékvíz tárolásának, illetve kezelésének megoldása,

- az esetleges épületkárok megelőzése érdekében a mély fekvésű területek beépítésének 

korlátozása.

Érdemes mindezeken felül vizsgálni a csapadékvizek gyűjtésének illetve felhasználásának 

lehetőségét, különös tekintettel a mezőgazdasági területek és kertes házak öntöző víz igényére.

Tököl város területén a belvíz kialakulásáért felelős megemelkedett talajvízszinttel nem kell 

számolni, mert a Duna folyam azt jelentősen befolyásolja olyan talajvízszint-depressziót okozva, 
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amely nem teszi lehetővé nagyobb belvizek keletkezését, még a tavasszal megemelkedett 

folyamszint esetén sem.

Tekintettel a szántók folyamatos művelésére és a művelési ágakra, továbbá a sík domborzatra, 

lefolyással és talajerózióval nem kell számolni. A külterületi szántók bel- és csapadékvíz 

elvezetését 4,1 km hosszú nyílt felszínű csatornaszakasz biztosítja.

A város 2000.-es bázisévű Környezetvédelmi Programja alapján 2001-ben felmérés készült a bél

és csapadékvíz elvezetés helyzetéről.

Megállapítások 2001-ben:

- a zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer vízelvezető képessége megfelelő, a József 

A. utca Piac téri szakasza elvezetés szempontjából problémás terület

- a volt gyógyszertári épület mögötti 1000 m3-es csapadékvíz tározó állapota nem megfelelő

- a nyílt szikkasztó árkok minősége megfelelő, azokat a lakosság többsége tisztítja, a 

közületek, közterületek előtt a GAMESZ munkatársai végeztek karbantartó munkákat

- a szikkasztó árkokat helyenként betemették, melyek felmérése folyamatos, 

rendbetételükre felszólításokat küldtek ki

A József A. utca és a Piac tér területén a KMOP program keretében 2009-ben felújításra került 

többek között a csapadékvíz elvezető rendszer is.

A gyógyszertár épület mögötti csapadékvíz tározó karbantartásáról, illetve a betemetett szikkasztó 

árkok felméréséről és helyreállításáról nem áll rendelkezésre dokumentált adatforrás.

3.2.2 KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK

- Szükséges bejárásokkal egybekötve újból fel kell mérni a település csapadékvíz 

elvezető rendszerének állapotát.

- A felmérés keretében feltárt hiányosságok alapján cselekvési programot, ütemtervet kell 

készíteni.

- A csapadékvíz elvezető rendszer állapotát a jövőben rendszeres időközönként felül kell 

vizsgálni, szükség esetén újbóli bejárást tartani.

- Fontos, hogy a felmérésekről és felülvizsgálatokról dokumentáció készüljön, és az 

érintettek számára hozzáférhető legyen.
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- A Tököli Reptér csapadékvíz elvezetését különös prioritással kell kezelni, a 

tevékenység jellegéből fakadó tál aj szennyezés veszélye miatt (olajos szennyezések, 

kátrány jellegű égési maradványok, kerozin talajvízbe mosódása)

- Fontos fenntarthatósági cél, hogy a nem ivóvíz minőséget igénylő lakossági 

vízhasználatok (öntözés, öblítés) a jövőben kielégíthetőek legyen részben a gyűjtött 

csapadékvíz felhasználásával. Ennek a megvalósíthatósági lehetőségeit mindenképpen 

érdemes vizsgálni a jövőben.

3.3 Kommunális szennyvtízkezelés , -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás

3.3.1 AI.APALlAA'rOK

A lakossági eredetű kommunális szennyvíz gyűjtése és megfelelő kezelése az egyik legfontosabb 

önkormányzati feladat. Lényeges kérdéskör a tisztítás technológiai és műszaki lehetőségei révén 

elérhető tisztítási hatásfok és a tisztított vizet befogadó élővíz környezeti minőségében létrejövő 

változás.

Nem megfelelő gyűjtés és tisztítási feltételek mellett a lakossági szennyvíz károsíthatja a felszíni 

vizek, a talaj, talajvíz és közvetve a kutak az ivóvízbázis és akár az ivóvíz minőségét.

Az élővízbe jutó szennyvíz magas szervesanyag (BŐI, KOI), nitrogén (szerves nitrogén, nitrit, 

nitrát, ammónia) és foszfor (foszfát, ortofoszfát) tartalma olyan mikroorganikus folyamatokat 

serkent, mely az élővizek eutrofízációját, feliszapolódását és a vizek természetes 

oxigénháztartásának felborulását eredményezheti.

A felszíni vizek minőségének védelme tehát egyfelől az élővilág védelme, másfelől az emberi 

egészség védelme érdekében kiemelten fontos.

Tököl város Duna-part menti sávjában található belső vízbázis védelmi területek védelme csak 

hatékony szennyvízkezelés és elvezetés mellett valósítható meg.

Tököl városában csaknem a teljes lakosságot lefedően megoldott a kommunális szennyvíz 

vezetékes gyűjtése, melynek tisztítása a Tököl közigazgatási területén található regionális 

szennyvíztisztító telepen folyik.
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A 2000-es bázisévá Környezetvédelmi program sarkalatos kérdésként kezelte a csatornahálózat 

üdülőterületre történő kiterjesztését. Ez a program tervezett rövidtávú céljai között megvalósult, 

így várhatóan mérséklődött a Ráckevei-Dunaágat érő partmenti diffúz terhelés.

A 2000-es Környezetvédelmi program további kérdése volt a csatorna rendszer műtárgyainak 

(aprító szivattyúk, fedlapok) amortizációja. A műtárgyak szükséges felújításait a TVCS Kft. végzi.

A Tököli szennyvíztisztító üzemeltelöje 1991 óta a TVCS Kft.

A 2000-es tárgyévet követően eltelt időszakban a Tököli Szennyvíztisztító működtetésével 

kapcsolatban a következő események zajlottak:

A 2003 nyarán a szennyvíztisztító telep rekonstrukcióját követően mindkét tisztítósor üzembe lett 

helyezve, majd a 2004 nyarán történt felülvizsgálattal feltárt javítási és szabályozási feladatokat is 

elvégezték. 2004. november 22-től Szigetcsép és Szigetújfalu csatlakozásával regionális 

szennyvíztisztító teleppé alakult.

A 2004 óta eltelt időben a tisztítórendszert érő terhelés folyamatos növekedése, a túlterhelés miatti 

határérték tartási problémák indokolttá tették a telep újbóli fejlesztését, valamint bővítését. A 

tulajdonos önkormányzatok egymással együttműködve a Környezet és Energia Operatív Program 

keretében támogatást nyertek 2009 nyarán a szennyvíztisztító telep fejlesztési terveinek 

elkészítésére, illetve a projekt előkészítésére.

Ezen tervek kivitelezése érdekében létrejött a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati 

Társulást.

2003. óta okoz problémát a szennyvízkezelő rendszer működtetésében a Büntetés Végrehajtási 

Intézet területén a Paper&More Kft. által üzemeltetett papírhulladék feldolgozó üzem. Az innen 

közcsatornába kerülő papírgyári szennyvíz magas KOI értéke (mely legfontosabb összetevője a 

biológiailag nehezen bontható cellulóz), valamint magas sótartalma (kalcium) gátolja a Tököli 

Szennyvíztisztító megfelelő működtetését, elsősorban nagymértékű inaktív iszapnövekmény 

rendszerbe kerülésével és a biológiai tisztítás lemérgezésével.

A korábbi tervező cégekkel, valamint az érintett felügyelőséggel együttműködve a működési 

problémák észlelését követően folyamatos intézkedések történtek azok megszüntetésére, de sajnos 

a mai napig nem sikerült a papírgyár szennyvizeinek kezelését véglegesen megoldani. A várható 

megoldás a papírgyári vizek közcsatornáról történő leválasztása lehet, melynek során a kezelést a 

Paper&More Kft.-nek önállóan kell biztosítania. A papírgyári szennyvíz megfelelő előkezelését 

vagy leválasztását feltétlenül meg kell valósítani a tervezett új bővítési és rekonstrukciós munkák 

megkezdése előtt.
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3.3.2 KKöRYEEZEVVDDLMICÉÉLK

A csatornarendszert és a szennyvízkezelést érintő legfontosabb feladatok:

- Lehetőség szerint ki kell alakítani a teljes lakásállomány csatornázását, a keletkező 

szennyvizek központi tisztítótelepen történő kezelését.

- Ipari eredetű szennyvizek közcsatornába bocsátására csak abban az esetben nyílhat 

lehetőség, ha azok szennyező komponensei nem lépik túl az érvényes jogszabályban előírt 

határértékeket.

- A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep üzemeltetése és fejlesztése során az 

„elérhető legjobb technika” (BAT) irányelveit kell figyelembe venni.

- A felmerülő műszaki jellegű problémákat, hibákat a lehető legrövidebb időn belül el kell 

hárítani, és dokumentálni kell azokat.

- A határérték szempontjából való jogszabályi megfelelés elsődleges.

- A tisztító rendszer megfelelő működésének alátámasztása, illetve az esetleges hibák 

feltárása érdekében rendszeres időközönként méréseket kell végezni/végeztetni a kezelési 

folyamat lényeges pontjain.

- Fontos, hogy legyen havária terv a rendkívüli eseményekből származó környezeti károk 

megelőzése érdekében.

- Rendszeres időközönként fel kell mérni a csatornarendszer és a szennyvíztisztító telep 

berendezéseinek műszaki állapotát, megbecsülni az amortizáció mértékét, és a 

berendezések várható élettartamát.

- Gondoskodni kell a keletkező szennyvíziszap kezeléséről, elhelyezéséről, illetve 

hasznosításáról, és preferálni kell a hasznosítás lehetőségét nyújtó technológiákat.

A csatornarendszer és a szennyvíztisztító telep környezeti hatásait érintő feladatok:

- A szennyvízkezelés lehetséges szaghatásainak mérséklése érdekében megfelelő védősávot 

kell biztosítani a környező beépített lakóterületektől, és a későbbiekben kiadott építési 

engedélyeknél is figyelembe kell venni ezt a szempontot.

- A tisztító telep körül szintén a szaghatások mérséklése érdekben fasávot kell kialakítani.

- Lehetőség szerint nyomon kell követni a befogadóba vezetett tisztított víz szennyezőinek 

terjedését, terjedési modellt felállítani, és azt rendszeres mérésekkel alátámasztani.

- A csatornarendszerből, illetve a tartályokból származó talajszennyezést a lehető 

legrövidebb időn belül lokalizálni kell, majd ezt követően a szennyezett területet 

kármentesíteni
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3.4 Kommunális hulladékkezelés

3.4.1 ALAPADATOK

A hazai hulladékgazdálkodási politikában az 1990-es évektől kezdődött meg a korszerű, nemzetközileg 

is elfogadott elvek és prioritások erőteljesebb érvényesülése.

Ennek értelmében az optimális arányok kialakításával kell elérni minden hulladékra vonatkozóan:

- a hulladékkeletkezés lehetőség szerinti megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és 

veszélyességének csökkentését,

- a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítását,

- a nem hasznosuló hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítását.

Az átfogó hulladékgazdálkodási célok eléréséhez szükségesek az alábbiak:

- a megelőzés terén: anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák, környezetkímélőbb, 

tartós vagy többször felhasználható, hulladékkért, jól” kezelhető anyagok elterjesztése.

- a hasznosítás terén: biztosítani kell, hogy a már kisajátított természeti erőforrás - mint alap- vagy 

nyersanyag, végső esetben, mint energiaforrás - minél tovább a termelés-fogyasztás körforgásában 

maradjon, minél teljesebben hasznosuljon.

- szorgalmazni kell a korszerű technológiák kifejlesztését és alkalmazását, törekedni kell ezek 

gazdasági hátterének megteremtését.

- az ártalmatlanítás terén: törekedni kell a megfelelő műszaki védelem mellett végzett gyűjtés során 

a hulladékok fizikai előkezelés módszereinek alkalmazására, mellyel a lerakásos, égetéses 

ártalmatlanítási költségeket lehet csökkenteni, (válogatás, térfogatcsökkentés stb.)

Tököl Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199O.évi 

LXV. Törvény 8.§ (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. 

Törvény 35.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás, és a hulladékgazdálkodási tervek részletes 

tartalmi követelményeiről szóló 126/2003.(VIII. 15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján Tököl 

város hulladékgazdálkodási tervéről 9/2002. (III.26.) számú önkormányzati rendeletet alkotott.

Az önkormányzat hulladékgazdálkodási rendelete a 14/2002.(VI.l 1.), 3/2003.(1.28), 

21/2003.(XII.2), 28/2004.(XII.7.), 8/2005.(IV.5.), 23/2005.(XI.29.), 12/2006.(V.30.), 17/2006. 
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(IX. 12.), 20/2006. (XI.28.), 14/2007.(XL29.), 9/2008.(IV.l.), 22/2008.(XI.28.) rendeletek alapján 

került többször módosításra, jelenleg ezen rendeletekkel egységes szerkezetben van életben.

A helyi hulladékgazdálkodási terv 2004. októberében került kidolgozásra és 2008. márciusában 

megtörtént a terv felülvizsgálata.

A 2002-es évre a Tököl becsült kommunális hulladék mennyiségi adatai, valamint a 

felülvizsgálat a 2007-es bázisév alapján becsült adatai:

Hulladék 2002 2007
Mennyi ség-t/év Mennyiség-t/év

Települési szilárd hulladék 365 (téves adat) 2580

Települési folyékony hulladék 200 350

Kommunális szennyvíziszap 1200 1300

Építési-bontási hulladék és egyéb inért hulladék 45 80

Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok n.a. n.a.

Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok n.a. n.a.

Összesen 1810 4310

Hulladék fajtája 2002 2007
% t/év % t/év

Papír 15 54,7 15 387
Üveg 4 14,64 4 103,2
Fém 4 14,64 4 103,2

Műanyag 7 25,52 7 180,6
Szerves hulladék 40 146 40 1032

Textil 2 7,3 2 51,6
Veszélyes hulladék 1 3,65 1 2,58

Egyéb 27 98,5 27 696,6

* Szelektív gyűjtésre becsült érték

Megjegyzés: a települési szilárd hulladék tömörítés előtt kb. 200 kg/m3 sűrűségű, ami alapján a 

2002-es adatok nagyságrendileg becsülik alul a keletkező szilárd hulladék mennyiségét.
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A települési szilárd hulladék rendszeres elszállítását jelenleg a TVCS Kft. végzi, zárt 

gyüj tőautóval.

3.4.2 KÖRNYEZETVDDLLM I CÉLOK

Az önkormányzati szinten megfogalmazható elvek és feladatok:

- Biztosítani kell a lakossági szilárd hulladék zárt gyűjtőautóval történő rendszeres 

időközönkénti elszállítását.

• Biztosítani kell a szelektív hulladék gyűjtését, szállítását, feldolgozását illetve 

felhasználását.

- A szelektív gyűjtés lakosságra háruló feladatai környezettudatos szemléletmód 

kialakítását kívánják meg, tehát itt is előtérbe kerül az oktatás és a kommunikáció 

szerepe

- Gondoskodni kell az illegális hulladéklerakók felszámolásáról.

- Biztosítani kell a veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtését.

- Szorgalmazni kell a kertes lakóövezet szerves hulladékainak komposztálás útján történő 

ártalmatlanítását.

3.5 Zaj- és rezgésvédelem

3.5.1 ALAPADATOK

Felmérésekkel alátámasztott tény, hogy a zaj jelentős mértékben befolyásolja az emberek 

életminőségét, közérzetét. A tartós zajhatás kimutatható fiziológiás, pszichés terhet jelent. Ahhoz, 

hogy a jogszabályban megfogalmazott zaj határértékeket jobban tudjuk értékelni, röviden 

ismertetjük a különböző mértékű zajok emberre gyakorolt hatását.

A 40-65 dB-es zajok pszichés zavarokat, a koncentráló képesség csökkenését, 

fáradékonyságot okoznak. Ez a zajszint többé-kevésbé megszokható, nem okoz maradandó 

károsodást. A 65-75 dB-es zajok vegetatív zavarok sokaságát idézik elő: a hajszálerek szűkületét, 

vérnyomás emelkedését, pupilla tágulását, nyál- és gyomorelválasztás csökkenését stb. okozzák és 

bár a zaj hosszabb idő után sem szokható meg, maradandó károsodást okozó hatását nem sikerült 

bizonyítani.
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A 75 dB fölötti tartós zajhatásra lassú és több szakaszban zajló hallásromlás következik be. A 

kezdeti szakaszban az ilyen zajterhelésnek kitett emberek fejfájásról, álmatlanságról és fülzúgásrol 

panaszkodnak. Az egész napos, ekkora mértékű zajterhelés után átmeneti hallásromlás mutatható 

ki.

120 dB felett érjük el a fájdalomküszöböt, 160 dB-nél dobhártyarepedés következhet be. Hirtelen 

hanghatás nagy (120-130 dB) intenzitással barotraumát okozhat, ilyenkor a hallás maradandó 

csökkenése következik be már egyszeri behatás esetén is. 175 dB a halálos adag.

Az alvás megzavarása már 40 dB intenzitású zajra jelentkezik. 70 dB zajszinttől az emberek 33 %- 

a teljesen felébred. Hirtelen erős zajok megzavarják az alvás ritmusát és mélységét, az utána 

következő alvás már nem pihentet, a zavart alvású egyén fáradtan ébred. Ez az alapja annak, hogy 

az éjszakai zajterhelést sokkal szigorúbban ítéli meg a szabályozás, mint a nappalit, így a 

zajhatárértékek nappali (06-22 óráig) és éjjeli (22-06 óráig) időszakokra osztottak.

A zaj- és rezgésvédelemi intézkedéseket a 280/2007.(X.29.) Korm. rendelettel összhangban lévő 

14/2009.(V.26.) számú helyi rendelet szabályozza.

A legfontosabb zajforrások:

- főút menti közúti közlekedés

- Tököli reptérhez kötődő légi forgalom

- vasúti közlekedés

- éjszakai üzemeltetésű helyi vendéglátó ipari egységek

- építkezések, területrendezési munkálatok időszakos zaj szennyezése

- robbanómotoros gépek használata

Tököl területén lényeges ipari zajforrás nem található, a lehetséges zaj- és rezgésforrások 

elsősorban a közlekedésre, illetve a kertvárosias lakóövezetre jellemző kibocsátások.

A közúti közlekedés szempontjából lényeges zajforrás a forgalom által leginkább terhelt Pesti út

Fő út-Csépi út vonalon észlelhető. A zaj és rezgéskibocsátás a közúti forgalom jellegzetes 

napszakos ingadozását követve elsősorban a reggeli és az esti órákban éri el csúcsát.

A közúti közlekedés zaj szennyezésének csökkentésére a megfelelő forgalomszervezés, eseti 

megoldásként zajfogó falak építése nyújthat megoldást, hosszú távon a gépjármű állomány cseréje, 

az útburkolat cseréje (a közutak felújításánál alkalmazható olyan aszfalttípus, mely 

adalékanyagainak köszönhetően kisebb zaj kibocsátást eredményez a kerék és az útburkolat 

érintkezésekor), valamint a lakóövezetet elkerülő főútvonal (gerincút) jelenthetne jelentős 

környezetminőség javulást zajvédelmi tekintetben.
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A közút rezgéskibocsátása elsősorban a tehergépjármű forgalomhoz köthető. Itt megfelelő 

megelőzési stratégia lehet a területrendezési, építkezési és egyéb tevékenységhez tartozó 

teherforgalom összehangolt forgalom szervezése, valamint az előrelátható időszakos teherforgalom 

(pl. építkezéshez köthető) növekedés esetén a forgalom ütemezésének alkalmas kialakítása. A lakó 

és középületek esetleges károsodása esetén a tehergépjármű forgalom korlátozása esetleg tiltása 

lehet a megoldás.

3.5.2 KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK

A zaj és rezgéshatásokkal járó tevékenységek kapcsán felmerülő feladatok a következők lehetnek:

- Lehetőség szerint el kell készíteni a város zajtérképét, feltárni a legfontosabb 

zajforrásokat.

- A település szerkezet megfelelő tagoltsága a lakóövezet és a nagy forgalmat lebonyolító 

tevékenységek (iparterületek, logisztikai központ) térbeli elkülönülése csökkenti a forgalom 

okozta zajterhelést.

- Az időszakos zajterhelések esetén zajvédő fal vagy más egyedi védőeszközök 

alkalmazása.

- A közutak forgalmának egyik fontos zaj forrása a gépjármű kerekei és az aszfalt 

érintkezési felületén létrejövő súrlódás keltette zajhatás. Ennek mérséklésére lehetőség van 

az aszfalthoz adott megfelelő adalékanyagokkal.

- A zajhatások elnyelését általánosan csökkentik a fásított zöld területek. Mind a 

lakóövezetben, mind a közutak, vasútvonal mentén eredményes lehet a fásítás a zajhatások 

mérséklésére.

- További előnye az út menti fásításoknak a vibrációs károk csökkentése. A fáknak ebben a 

védelmi funkciójában a gyökérzete játssza a fő szerepet. A megszakítás nélküli tömör 

burkolat a házakra továbbítja a közlekedés okozta rázkódásokat és rezgéseket. Kezdetben 

csak megrepedezik, majd lehullik a vakolat, később azonban a közfalak, súlyosabb esetben 

a tartófalak is megrepedhetnek. A ház előtt álló fák a tömör útburkolatot megszakítva 

meggátolják, hogy a rázkódások és rezgések a házakra továbbterjedjenek. A mechanikai 

rázkódások és rezgések elleni védelem egész évben érvényesül.
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3.6 Légszennyezés

3.6.1 ALAAADATOK

Az ipar, a közlekedés, a lakossági tüzelések és a gyomnövényekből származó pollen jelentik a 

legfontosabb légszennyező forrásokat. A szennyezett levegő betegségeket idéz elő, a meglévőket 

súlyosbíthatja, késlelteti a gyógyulást. A hirtelen, rövid ideig tartó magas koncentrációjú 

szennyezések akut megbetegedést okoznak, általában az érzékenyebb, beteg vagy idős lakosságot 

támadják. A krónikus légszennyezés az ember egész életén át hat, a népesség minden tagját éri, 

generációkon keresztül fejti ki hatását. A rendszeres időközönként (évente, évszakhoz köthetően) 

felmerülő szennyezések allergiás és krónikus hatásokat idézhetnek elő.

Fontosabb légszennyező források:

Közúti közlekedés vonal menti diffúz szennyezése

Dunai Finomító és Dunai Erőmű pontforrásai

Lakossági tüzelések, tarlón égetés

Pollenszennyezés

Szennyvíztelep bűz és szaghatásai

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség 2008 óta 

üzemeltet automata mérőállomást Tököl Millennium Parkjában, mely a főbb légszennyező 

komponensek tekintetében (NOX, SO2, O3, CO, PM10) vizsgálja a levegő minőségét.

A 2008.08.28. - 2009.08.28. közötti időszak légszennyezettségét ábrázoló diagramokat tartalmazó 

5.1-5.7. számú mellékletek alapján a levegőminőség a legtöbb szennyező komponens tekintetében 

jónak mondható.

Kivételt képez ez alól a 10 mikron alatti szemcseátmérőjü por, mely a vizsgált időszakban több 

alkalommal átlépte az egészségügyi határértéket, és volt rá alkalom, hogy a tájékoztatási illetve a 

riasztási küszöbértéket is elérte.

A 2009. január 1.-január 19. közötti időszakban csúcsérték tapasztalható a tüzeléshez kapcsolódó 

elsődleges szennyezőanyagok tekintetében. Ezek közül a jelzett időszakban a PM10 koncentráció 

átlépte a riasztási küszöbértéket, ezen felül a NOX koncentráció is egészségügyi határérték felett 

volt. A többi égési folyamathoz köthető légszennyező tekintetében is érzékelhető volt az átlagtól 

lényegesen eltérő koncentráció csúcs, de ez nem volt határértéket meghaladó mértékű.
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A 10 mikron alatti szálló port további két csoportra lehet bontani szemcseméret alapján: a 10 

mikrométer átmérőjű szemcséket (PM10) durva részecskéknek nevezik, ezek a szemcsék lejutnak az 

alsó légutakba. A 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű, „finom” porszemcsék (PM2.5) azért különösen 

veszélyesek, mert belélegezve a tüdő mélyébe jutnak, innen pedig felszívódnak és a keringésbe 

kerülnek. A PM 2,5 porfrakció másodlagosan keletkezett aeroszolokból, égési tennékekből, és 

kondenzálódott szerves vagy fém részecskékből áll, és a szálló por mutagén hatásáért, valamint 

savasságáért felelős.

3.6.2 KŐRNYEZETVÉDELM, CÉEOK

A levegő szennyezettsége a következő elveket követve mérsékelhető:

Ipari tevékenységből származó források mérséklése:

- Amellett, hogy a település levegőminőségére hatást kifejtő ipari tevékenységek meg 

kell, hogy feleljenek a jogszabályban előírt emissziós határértékeknek minden újabb 

ipari tevékenység létrejöttét gátolni kell a település környezetében, amely mellett nem 

látszik tarthatónak a település levegőjének immissziós határértéke az egyes 

komponensek tekintetében.

- A levegőminőség szempontja az új forrásokat jelentő tevékenységek létesítése és 

engedélyeztetése során akkor érvényesíthető, ha a településen mérőállomások, terjedési 

modell (monitoring) segítségével sikerül reális képet kapni az aktuális 

légszennyezettség szintjéről.

- Az ipari szennyezések során felmerülő környezetterhelési bírság csak akkor tekinthetők 

eredményes megoldásnak, amennyiben azok levegőminőséget javító megoldások 

megvalósítását támogatják.

- Rossz levegőminöségű települések esetén a lakosság tájékoztatásának részleteit és 

Riasztási Tervet kell kidolgozni.

Közlekedésből származó források mérséklése:

- A vonal menti szennyező forrást jelentő közlekedés káros hatásai elsősorban a 

közlekedésszervezés eszközeivel mérsékelhetők (Isd. 3.7 Helyi közlekedésszervezés}.

- A gépjármű állomány lecserélödésével párhuzamosan várható az ebből a forrásból 

származó szennyezés mérséklődése, ugyanakkor a növekvő gépkocsiállomány ezzel 

ellentétesen hat.
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A földutak aszfaltozása csökkentheti a felverődő porból eredő szennyezéseket.

Lakossági-mezőgazdasági tevékenységhez köthető szennyezések:

- A lakossági fűtésből eredő légszennyezés csökkenthető a vegyes tüzelés 

visszaszorításával és a földgázzal történő tüzelés arányának növelésével. Emellett 

tovább csökkentheti a légszennyezést az egyedi környezetbarát fütőeszközök és 

klímaberendezések elterjedése.

- A kerti „zöld hulladékok” égetését és a tarlón égetést lehetőség szerint vissza kell 

szorítani.

3.7 Helyi közlekedésszervezés

3.7.1 ALAPADATOK

A közlekedés számos kedvezőtlen környezeti hatás forrása. A közúti közlekedés légszennyezése, 

az útfelületekről csapadékvíz által talajba mosott szennyezések, a tehergépjármű, a vasút vagy 

éppen a légúti forgalom zaj- és rezgéshatásai, a balesetek okozta károk mind olyan jelentős 

hatások, melyek indokolttá teszik az átgondolt forgalomszervezést.

Tököl város megközelíthető Csepel felől a menetrend szerint közlekedő Volán autóbusszal, az Md- 

ás autópálya lejáraton ás személygépkocsival. A Volánbusz napi járatszáma 50 felett van. A 

település fő közlekedési útvonala a Fő út, ezen zajlik a városon átmenő közlekedés jelentős része. 

Éppen ezért túlzsúfolt és balesetveszélyes.

A település további megközelítése és elhagyása történhet közúton, vasúton (HÉV), autóbuszon és 

vízen. Északnak Budapest felé, Délnek Ráckeve illetve Solt felé. Keletre Szigethalmon át Kis- 

Duna hídon keresztül az 51-es főúton, Ny-ra Ercsi felé kompátkeléssel.

Közlekedési útnak tekinthető a Duna folyam is, melynek folyása Észak-déli irányú, bár a település 

kikötővel nem rendelkezik.

A városi úthálózat állapota közepesnek mondható. Vasút hálózat a települést közvetlenül érinti, 

lehet HÉV-vel közlekedni a Budapest Közvágóhíd-Ráckeve vonalon.

A település kerékpárúttal nem rendelkezik, ez elsősorban a Fő út mentén lenne indokolt.

A 2000-es bázisévü Környezetvédelmi Program megállapításai a következők voltak:
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- A gépjármű forgalom az egyik jelentős lég- és zajszennyező forrás a településen, melynek 

oka a hazai gépjármű állomány elavult műszaki állapota.

- A kritikus útvonalak forgalomterhelését a forgalomszervezés eszközeivel és a közlekedési 

szokások átalakításával lehet csökkenteni.

- A teher és tranzitforgalmat ki kell zárni a lakóövezetből.

- Az általános rendelkezési terv kialakítása során kell meghatározni a forgalomterhelés 

csökkentésének megvalósítására vonatkozó terveket és megoldási javaslatokat.

- A földutak szilárd burkolattal történő ellátásával van lehetőség a porszennyezés 

csökkentésére.

A térség forgalomterhelése az elmúlt időszakban tovább nőtt, melyet a forgalomszervezés eszközei 

nem tudnak kellő mértékben ellensúlyozni. Különös problémát jelent a reggeli és az esti 

csúcsforgalmi időszak.

A közlekedési szokások nem változtak jelentősen, erre irányuló lényeges helyi kezdeményezés 

nem volt. A gépjárműállomány műszaki állapotának javulása a térség gazdasági fejlődésével 

párhuzamosan zajlik, erre az önkormányzat nem bír lényeges ráhatással.

A Csepel-sziget településeit E-D irányú gerincútvonal létrehozása, bár rendkívül szükséges lenne, a 

Tököli szakaszon több helyen is nehézségekbe ütközik. A legfontosabb tényező, ami gátolja a 

nyomvonal kijelölését, hogy a Csepel-sziget Tököl-Szigethalom magasságában, Ny-K-i irányban a 

Duna főágának árvízvédelmi gátjától a RDS-ig teljesen beépített lakóövezet.

A nyomvonal árvízvédelmi töltésen, illetve árterületen történő vezetése, azért nem tekinthetők 

megoldásnak, mivel azok talaj szerkezete nem biztos, hogy megfelel egy forgalmas út kellően stabil 

alépítményének kialakításához, továbbá a gát eredeti funkciójának ellátása sérülhet ez által.

Az útépítést érintő beruházások többnyire csak hazai, illetve Uniós forrásokból valósulhatnak meg.

3.7.2 KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK

A forgalomszervezés során felmerülő környezetvédelmi szempontok a következők:

- Fontos elv annak megvalósítása, hogy a nem a települést célforgalmának tekintő gépjármű 

forgalom elkerülje a települést.

Ennek részfeladatai:

■ a lakott területeket elkerülő körgyűrű, gerincűt építése

■ lehetőleg törekedni kell, hogy a tehergépjármű forgalom elkerülje a 

lakóövezetet
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■ ipari létesítmények, más forgalmat vonzó létesítmények (vendéglátó 

egységek, bevásárló központok) helyének kijelölésekor, valamint az 

építési engedély kiadásakor figyelembe kell venni a forgalomnövekedés 

várható környezetterhelését

■ új utak nyomvonalának kijelölésekor figyelembe kell venni a 

lakóövezetek védettségét

- Fejleszteni kell a helyi és távolsági tömegközlekedést.

- Kerékpár utak kialakításával biztosítani kell a biztonságos és igényeket kielégítő 

kerékpár használati lehetőségeket

- A gépjármű forgalomhoz kapcsolódó töltő állomások kiemelt talajterhelést jelenthetnek, 

meg kell oldani lefolyó csapadékvíz elvezetését, szükség esetén tárolását és kezelését

- A forgalom napszakos és időszakos ingadozását figyelembe véve kell megállapítani az 

egyes útszakaszok környezetterhelését

- Az időszakos (pl. nagyobb méretű építési munkákhoz köthető) forgalomterhelések zaj, 

rezgés hatásait, valamint a növekvő légszennyezést figyelembe kell venni a tervezés 

során, (zajvédő falak alkalmazása, a tehergépjármű forgalom ne reggeli és esti 

csúcsforgalommal essen egy időbe,...)

3.8 Ivóvízellátás

3.8.1 ALL AD ADTOK

A lakosság megfelelő hőmérsékletű, szennyezőktől, kellemetlen íz és szaghatásoktól mentes 

ivóvízzel történő ellátása napjainkban alapvető elvárás. Amellett, hogy Magyarország jó 

adottságokkal rendelkezik ivóvízkészletek terén fontos foglalkozni a hosszú távú fenntarthatóság 

szempontjából lényeges ivóvíz gazdálkodással.

A vízgazdálkodás terén fontos szempont, hogy adott típusú felhasználás minőségi igényei ki 

legyenek elégítve. Ugyanakkor, ha a felhasználás igényeinél lényegesen jobb minőségű víz kerül 

alkalmazásra, az a Jó” minőségű víz pazarlását jelenti.

Tököl ivóvízbázis szolgáltatója a Fővárosi Vízmüvek Zrt., az ivóvíz ellátó berendezések 

üzemeltetője a TVCS Kft. A Duna-part menti sávban található parti szűrésű vízkivételi kutak 

kiemelten védett belső és külső védőterületei az város ártéri külterületein található. A 
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hidrogeológiai „A” és „B” védőövezete a város lakóterületeit, valamint mezőgazdasági művelés 

alatt álló területeket érint.

A kijelölt védőterületeken a Vízbázisok védelméről szóló 123/1997-es Korm. Rendelet előírásai 

alapján csak korlátozott ipari és mezőgazdasági tevékenység folytatható.

3.8.2 környezetvédelmi célok

Ivóvíz gazdálkodás területén a következő célok jelölhetők meg:

- A teljes lakosságot ellátó ivóvízhálózat kialakítása alapfeladat.

- A lakossági vízfelhasználás terén törekedni kell a vízfogyasztás csökkentésére.

- Érdemes foglalkozni annak lehetőségeivel, hogy az öntözésre, öblítésre használt víz 

milyen más forrásból biztosítható.

- Az ivóvízbázisok védelmi területén semmilyen talajszennyezéssel járó tevékenység nem 

folytatható.

- Érdemes foglalkozni a csapadékvíz gyűjtésének, felhasználásának lehetőségeivel.

- A fürt és ásott kutak vízének bevizsgálására kötelezni kell a lakosságot, és ez alapján kell 

kijelölni a lehetséges felhasználási formákat.

3.9 Energiaellátás

3.9.1 ATATAAATOK

Az energiagazdálkodás célja a fajlagos energiafelhasználás csökkentése, az energiapazarlás feltárása és 

felszámolása. A legtöbb esetben az energiafelhasználás helyén tényleges szennyező hatás nem 

jelentkezik, azonban nyilvánvaló, hogy az energia megtakarítás közvetve és tágabb értelemben 

környezetvédelmi tevékenység. Az energia-takarékosság az inflációt messze meghaladó mértékű 

energia áremelkedések miatt is szükségszerű gazdasági kényszer.

Az önkormányzat az intézményhálózatában vagy település közvilágítása esetében gyakorolhat közvetlen 

hatást a település energiagazdálkodására.

Az önkormányzati intézményhálózat energiaköltségeinek túlnyomó részét a fűtés és a többnyire 

világításra használt villamos energia felhasználás teszi ki.
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Nz optimális intézményhálózat energiagazdálkodási szempontból is a legmegfelelőbb. A földgáz 

döntően fűtéshez felhasznált energiahordozóként kerül felhasználásra. Hatékony felhasználása a 

korszerű fűtőberendezések, vezérlés és automatikus szabályozás alkalmazásával biztosítható. 

Mennyiségét jelentősen befolyásolja az épületek karbantartása és hőszigetelése. Természetesen ehhez 

komoly beruházások szükségesek.

Az intézmények esetében a fajlagos energia mutatók alapján meg kell határozni ezt a prioritási listát, 

melynek alapján az egyes intézmények fűtési rendszerének felújítását végre kell hajtani. További 

lehetőség az egyes intézmények építési szabályoknak megfelelő korszerűsítése (hőtechnikai 

szabványok), energiatakarékos világító testek beszerzése, cseréje, elektromos hálózat felújítása, helyi 

mérőhelyek, mérőórák telepítése, a takarékos vízfelhasználást elősegítő berendezések felszerelése.

3.9.2 KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK

A fenntarthatósági és környezeti szempontból hatékony energiagazdálkodás elsősorban a takarékos 

energiafelhasználás és a megújuló energiaforrások preferálásának függvénye.

Tehát az önkormányzat feladata kettős:

1) Az energia szolgáltatója felé képviselni kell a hosszú távú fenntarthatóság érdekében 

szükséges elvárásokat.

Ennek érdekében:

- fel kell tárni a térség adottságait megújuló energiaforrások terén, vizsgálni kell a 

jövőbeli lehetőségeket

- az energiaszolgáltatásban érintett külső szervezetek felé jelezni kell a megújuló 

forrásból származó energia iránti igényt, támogatni az ilyen típusú megoldásokra való 

törekvéseket

2) A lakosság irányába pedig elő kell segíteni az energiatakarékos felhasználási formákat.

Ennek érdekében:

- mivel az energiagazdálkodás feladatainak jelentős része hárul a lakosságra, itt is 

kiemelten fontos a környezeti és fenntarthatósági célok közvetítése a lakosság irányába; 

tehát a kommunikáció az oktatás és a környezettudatos magatartás

-29-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- elő kell segíteni a közintézmények energiatakarékos működését, ennek részfeladatai 

lehetnek; az energiaszegény irodai és világítástechnikai eszközök használata, a 

fűtésrendszer felújítása, korszerűsítése, a nyílászárók megfelelő kialakítása

- kezdeményezni illetve támogatni kell az ökologikus építkezés formáit (napkollektorok, 

hőszivattyúk, egyéb eszközök és anyagok használata)

- lehetőség szerint mérsékelni kell a közvilágítás energiaigényét

3.10 Zöldterület gazdálkodás

3.10.1 ALAPADATOK.

A település lakókörnyezetének és külterületeinek zöld felületei kiemelt rekreációs és tájképi értéket 

képviselnek. A szabadidős lehetőségek, a település jellegzetes és esztétikus tájképi karaktere olyan 

tényezők, melyek a környező ingatlanok felértékelődésével nyernek gazdasági értéket.

A külterületek zöld területeinek bemutatása a korábbi „2.2 Meteorológiai, geológiai és ökolóógiai 

adottságok” c. fejezet alatt történt, a belterületek zöld területei a következők szerint jellemezhető:

A település belterülete közhasználatú zöldfelületekben szegény. A belterületi utak, utcák csak 

részben fásítottak. Rendezett zöldsáv csak a település fő útjai mellett található.

A belterület jelentősebb zöldfelületei, illetve zöldfelületi fejlesztésre alkalmas területei:

- Hősök tere: Az I. és II. világháború emlékoszlopokkal, 56-os emlékmű, pihenő padokkal 

felszerelt kerített park. Idős növényzete elsősorban nyárfák, amelyek a tér szélén keretezik a 

teret.

- Az okmányiroda előtti pihenőkert, fiatal növényállománnyal.

- Csépi út, Benzinkút mellett: korábban fiatal növényekkel beültetett, rendezett terület, 

kezelés hiányában leromlott.

- Sport utcai (Kun utcai) játszótér

Közpark építésére alkalmas területek, amelyek idős növényzettel rendelkeznek:

- Fő utca - Vásártér utca szöglete, Sport utca, HÉV pálya - Akácos út közötti terület, 

Sportcsarnok környezete volt szovjet lakótelep zöldfelületei
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A település temetői:

- Vásártér utca - az utolsó temetés 1945-46-ban volt, elhagyott, alig egy pár sírt kezelnek.

- Fő utca - a település legrégebbi katolikus temetője— régi sírkövek találhatók még. 1948-ig 

használták, a Fő utca felöl karakteres megjelenésű, gondozott terület.

- Sport utca -Csépi út - katolikus és izraelita temető volt, 1962-ben történt az utolsó 

temetés.

- Az új köztemető külterületen, a Csépi út mentén 1962 óta működik. Az áttemetések is ide 

történtek Jelentős idős növényzete még nincs.

3.10.2 KÖRNYEEEEVÉéDEMICÉéLK

A fontosabb elvek és feladatok a következők:- Belterületek lakóövezeteiben biztosítani kell a zöld területek megfelelő arányát, és azok 

gondozását.

- Biztosítani kell a külterületek gondozását, szükség esetén a növény- és erdőgazdálkodás 

feladatait ellátó szervezetet kell létrehozni.

- Lehetőleg meg kell őrizni a külterületek zöld övezeteit, megszüntetni az illegális 

hulladéklerakásokat és biztosítani a zöld területek megközelíthetőségét (pl. turistautak 

kijelölésével)

- Fontos tisztában lenni a zöld területek természeti értékével, fel kell mérni az ott élő állat- 

és növénytársulások eszmei értékét, és szükség esetén helyi védettség alá kell venni azokat, 

illetve kezdeményezni a terület országos védettség alá vételét.

- Meg kell előzni az ökológiai folyosók felszabdalását.

- A tervezett fásításokat átgondoltan, az adott tájképbe illeszkedve kell végrehajtani, 

kerülve a tájidegen fajok betelepítését.
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3.11 Rendkívüli környezetveszélyeztetés és
csökkentése

3.11.1 ALAPADATOK

A nem várt események, haváriák, balesetek okozat károk és veszteségek csökkentése a 

veszélyforrások azonosítása és a kockázat felmérése alapján végrehajtott megelőző intézkedések és 

a bekövetkező káreseményekre kidolgozott cselekvési program segítségével érhető el.

A leggyakoribb veszély források:

- Közúti és közlekedési balesetek

- Természeti erők okozta károk

- Ipari létesítmény berendezéseinek meghibásodásából származó levegő-, talaj- és 

vízszennyezések

3.11.2 KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK

A megelőzés terén követendő elvek:

- A forgalom szervezés eszközeinek javításával csökkenthető a közlekedési balesetek 

mennyisége.

- A település környezetében lévő ipari létesítmények megfelelő munkavédelmi és 

biztonságtechnikai előírások alapján kell tevékenységét folytassa.

- Rendelkezni kell Riasztási tervvel és Cselekvési programmal a lényeges 

veszélyforrásokra.

- Az árvízvédelmi létesítmények, belvízelvezető csatornák karbantartását, időnkénti 

felújítását meg kell oldani.

- A lényeges veszélyforrást jelentő tevékenységek előtt fontos kockázatbecslést készíteni, és 

azt az engedélyeztetéskor figyelembe venni.
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3.12 Agglomeráció s hatásoktenntarthaóóságiteltdatai , térségi együttműködés 
környezeti cdlok mtevdlórítréd drötkdbtn

Tököl város és a környező településeken az elmúlt évtizedekben jelentős népességnövekedés ment 

végbe. Ezen agglomerációs hatások a környezeti fenntarthatóság szempontjából is jelentős 

feladatokat rónak a környező településekre.

A térségben 1990-2008.-as időszakban népességnövekedést mutatja be az 5.8 számú melléklet.

A lakosszám növekedés a térségben a környezetvédelem olyan területeit érinti, melyek egy része 

helyi szinten igényel kezelést (energiagazdálkodás, települési környezet tisztántartása...), más 

részük viszont várhatóan hosszú távon nem oldható meg helyi szinten (szennyvízkezelés, 

zöldterület gazdálkodás), a jövőben kistérségi együttműködés révén megvalósítható stratégiai célok 

kitűzését igényli.

A lakosszám növekedés alapvető feladatot ró az önkormányzatra a közműellátás, 

településrendezés, tisztasági feladatok és helyi közlekedésszervezés területén. A következő 

területek azonban a város közigazgatási területén túlnyúló környezeti problémák megoldását 

igénylik:

Zöldterület gdzörikoöSr - A város kültéri zöld felületek teret adnak a helyi lakosság szabadidős 

tevékenységéhez, biztosítva a megfelelő rekreációs és pihenő környezetet. A környező települések 

adottságai ugyanakkor ilyen téren eltérők, más a beépített és a zöldterületek aránya és más a zöld 

területek környezeti minősége is. A környék zöldterületeinek fenntartása és állapotuk javítása 

érdekében a jövőben fontos lehet olyan a környező településekkel közösen kidolgozott stratégiai 

célok rögzítése, mely a beépítettség várható növekedése mellett is tudja biztosítani a zöldterületek 

védelmét állapotuk javítását.

Szteeyvízktztldé, eyűjtdr - A Szigethalommal és Halásztelekkel közös tulajdonban lévő 

szennyvíztisztító a térség szennyvizeinek gyűjtési és tisztítási feladatait látja el. A 

szennyvízkezelés térségi szintre emelése mellett fontos érv volt, hogy a nagyobb kapacitású telepen 

megvalósított szennyvízkezelés kisebb fajlagos költségekkel jár. A tisztító kapacitásbővítésének és 

a csatornaépítések mértékét, a térség népességnövekedésének függvényében szintén közös stratégia 

meghatározásával lehet csak biztosítani.

Ldeéztengtzdr dr közltktötérztrvtzté - A térségben található legjelentősebb pontszerű 

légszennyező forrás a Dunai Finomító és Erőmű. Mivel az általuk kibocsátott szennyezők a térség 

több települését érintik, a Finomító és az Erőmű működtetésével szemben támasztott elvárásokat is 
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érdemes az érintett településekkel egyeztetve előírni, az érintett települések lakosságának általános 

igényeit figyelembe véve.

A másik fontos levegőminőséget érintő terület a közúti forgalom. A reggeli és esti órákban jelenleg 

is túlterhelt közúti közlekedés, a népességnövekedés hatásának következtében a jövőben várhatóan 

méginkább túlterhelté válik. A korábbi tervekben is szereplő Gerinc út megépítése és a 

tömegközlekedés lehetőségeinek javítása szintén térségi együttműködést igénylő feladat.
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4. ÖSSZEFOGLALÁS

Tököl város 2010. évi Környezetvédelmi Programja a helyi viszonyok figyelembevételével a 

2009.-es bázisév adataira támaszkodva fogalmaz meg általános környezetvédelmi célokat a 

következő területekre:

A települési környezet tisztasága

Csapadékvíz elvezetés

Kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás

Kommunális hulladékkezelés

Zaj és rezgés elleni védelem

Légszennyezés

Helyi közlekedésszervezés

Ivóvízellátás

Energiaellátás

Zöldterület gazdálkodás

Rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárítása és környezetkárosodás csökkentése

A program által 2010-2016. közötti időszakra megfogalmazott általános célkitűzések az egyes 

területek feladatait ellátó önkormányzati szervek a működésén keresztül valósulhatnak meg.

A tárgyalt környezetvédelmi szempontoknak amellett, hogy érvényre kell jutniuk a tervezett 

beruházások, fejlesztések stratégiai célkitűzéseiben, a környezetvédelem „napi feladatait” ellátó 

önkormányzati szervek működtetése során is fontos, hogy előkerüljenek.

A térség fejlesztési stratégiái mellett a környezetminőség javítása az egyik legfontosabb rövid- és 

hosszútávú feladat, mely a lakosság életszínvonalának és jólétének növelését eredményezheti.
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5. MELLÉKLETEK

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

Felügyelőség által üzemeltetett automata mérőállomás adatai

5.1 PM10

5.2 Benzol

5.3 Szénmonoxid

5.4 Nitrogénoxidok

5.5 Ózon

5.6 Kéndioxid

Vízügyi

Légszennyező komponensek küszöbértékei

Tököl térségének népességnövekedése 1990-2008 között
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5.1 A Közdp-Dueh-Völeyi Körngtzttvdötlmi, Ttrmdézttvdötlmi dr Vízügyi Ftlyegtlőrde Sltal üzemeltetett
automata mdrőrelomré höatai PM10 ldgköri rztnegtzőre

Tököl: Városháza-Millenium park

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 1. sz. melléklete alapján a PM10 egészségügyi határértékei: 
Órré: 50 pg/m3 (naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl)

24 órrr: 40 pg/m3
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 5.2 A Kötép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vttügyi Felügyelőség által üzemeltetett

automata mérőállomás adatai benzol légköri stennyetőre

Tököl: Városháza-Millenium park

— Benzol

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 1. sz. melléklete alapján a Benzol egészségügyi határértékei: 
Órás: -

24 órás: 10 jig/m3 (öt év után kerül kivizsgálásra)
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5..3 A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által üzemeltetett
automata mérőállomás adatai CO légköri szennyezőre

Tököl: Városháza-Millenium park

-co

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 1. sz. melléklete alapján a CO egészségügyi határértékei:
Órás: 10.000 pg/m3

24 órás: 5.000 pg/m3
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5.4 A Kötép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vttügyi Felügyelőség által üzemeltetett
automata mérőállomás adatai NOx légköri stennyetőkre

Tököl: Városháza-Millenium park

— NOx

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 1. sz. melléklete alapján a NOx egészségügyi határértékei: 
Órás:200 pg/m3

24 órás: 150 jig/m3
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5.5 A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által üzemeltetett
automata mérőállomás adatai ózon légköri szennyezőre

Tököl: Városháza-Millenium park

— (Jzon

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 1. sz. melléklete alapján a O3 egészségügyi határértékei:
Orás:pg/m3 (a naptári év alatt 18-nál többször nem léphető túl)

24 órás: pg/m3
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5.6 A Közdp-Duna-völgyi Környezetvddelmi, Termdrzetvddelmi dr Vízügyi Felyggtlőédg által üzemeltetett

automata mtrőállomáé adatai SO2 ldeOöri rzennyezőre

Tököl: Városháza-Millenium park

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 1. sz. melléklete alapján a SO2 egészségügyi határértékei:
Órár: 250 pg/m3

24 órár: 125 jig/m3
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5.7 Légszennyező komponensek küstöbórtékci

(Az EU levegőminőségi szabályozásának definíciója szerint)

Egéstségügyi határérték: a légszennyezettség azon mértéke, amely alatt még hosszú idejű 
behatás esetén sem következik be egészségkárosodás.

Tájékottatási küstöbérték: a légszennyezettség azon mértéke, amely az érzékeny lakossági 
csoportoknál (gyerekek, idősek, légzőszervi, szív és érrendszeri betegségben szenvedők) 
okozhat egészségügyi problémákat

Riasttási küstöbérték: a légszennyezettség azon mértéke, amelynek rövid idejű túllépése is 
veszélyeztetheti az emberi egészséget.

A tájékoztatási küszöbérték 3 egymást kővető óra során észlelt túllépése esetén a lakosságot tájékoztatni kell a szmog-riadó tervben foglaltak szerint.

Légszennyező 
anyag

[CAS szám]

Tájékoztatási 
küszöbérték *

[gg/m3]

Riasztási küszöbérték **

[pg/m3]
Kén-dioxid 400 pg/m3 500 pg/m3
[7446-09-5] három egymást 

követő órában
három egymást követő órában, vagy 72 órán túl meghaladott
400 pg/m3

Nitrogén-dioxid 350 pg/m3 400 pg/m3
[10102-44-0] három egymást 

követő órában
három egymást követő órában, vagy 72 órán túl meghaladott
350 pg/m3

Szén-monoxid 20 000 pg/m3 30 000 pg/m3

[630-08-0] három egymást 
követő órában

három egymást követő órában, vagy 72 órán túl meghaladott
20 000 pg/m3

Szálló por
(PMio)

75 pg/m3
két egymást követő 
napon

100 pg/m3
két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések 
szerint a következő napon javulás nem várható

Ózon 180 pg/m3 240 pg/m3
[10028-15-6] három egymást 

követő órában
három egymást követő órában, vagy 72 órán túl meghaladott
180 pg/m3

A riasztási küszöbérték 3 egymást követő óra során észlelt túllépése esetén kell korlátozó intézkedéseket tenni a szmog-riadó tervben foglaltak szerint.
Amennyiben a légszennyezettség 72 órán túl meghaladja a tájékoztatási küszöbértéket, akkor a riasztási küszöbértéknek megfelelő korlátozó intézkedéseket kell tenni.
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5.8 Tököl tdrédgdnek ndpeéédgnövekeddée 1990-2008 között

Év
Tököl Halásztelek Szigethalom Szigetcsép Szigetújfalu Összesen

Lakosság Népesség 
növekedés Lakosság Népesség 

növekedés Lakosság Népesség 
növekedés Lakosság Népesség 

növekedés Lakosság Népesség 
növekedés Lakosság Népesség 

növekedés

1990 6308 0 6207 0 9795 0 2184 0 2005 0 26499 0
1991 6304 -4 6241 34 10044 249 2179 -5 1987 -18 26755 256
1992 6350 46 6335 94 10217 173 2181 2 1972 -15 27055 300
1993 6445 95 6368 33 10433 216 2182 1 1972 0 27400 345
1994 7069 624 6416 48 10632 199 2194 12 1946 -26 28257 857
1995 7327 258 6109 -307 10533 -99 2177 -17 2006 60 28152 -105
1996 7536 209 6227 118 10783 250 2205 28 1971 -35 28722 570
1997 7759 223 6249 22 11072 289 2181 -24 1933 -38 29194 472
1998 7965 206 6424 175 11295 223 2171 -10 1952 19 29807 613
1999 8110 145 6624 200 11527 232 2175 4 1967 15 30403 596
2000 8362 252 6753 129 12112 585 2215 40 2014 47 31456 1053
2001 8638 276 6909 156 12191 79 2300 85 2041 27 32079 623
2002 8799 161 6996 87 12643 452 2371 71 2084 43 32893 814
2003 9056 257 7224 228 13151 508 2348 -23 2086 2 33865 972
2004 9337 281 7520 296 13745 594 2351 3 2116 30 35069 1204
2005 9495 158 7697 177 14269 524 2353 2 2108 -8 35922 853
2006 9564 69 7930 233 14637 368 2356 3 2092 -16 36579 657
2007 9737 173 8199 269 15481 844 2339 -17 2079 -13 37835 1256
2008 9991 254 8413 214 15970 489 2358 19 2071 -8 38803 968
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Előterjesztés a Képviselő-testület 2021. augusztus 5-én
tartandó ülésére

Tárgy: Környezetvédelmi program aktualizásálása

Előteijesztés szakmai előkészítője | jegyző

Előteijesztő polgármester

Az előteijesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: | egyszerű szótöbbség

j Véleményező bizottság neve | PTUBAz ülések időpontja 1 2021.. augusztus 5.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pest Megyei Kormányhivatal a Képviselő-testület 67/2010. (III. 1) számú határozatával jóváhagyott 
Környezetvédelmi Programjával kapcsolatban törvényességi felhívást fogalmazott meg. A Képviselő-testület 
a fenti számú határozattal állapította meg a 2010-2016. éves időszakra környezetvédelmi programját.
A felhívást és a 67/2010. (III. 1) számú határozatával jóváhagyott Környezetvédelmi Programot mellékelem. 
Tisztelt Képviselő-testület!
Képviselő-testületünk a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény 46. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeleteket bocsátott 
ki, illetőleg határozatokat hozott. Ezek közül kiemelném az alábbiakat:
A rendeleteink közül a következőket:

A határozataink közül a teljesség igénye nélkül a következőket:
• „Tököl gyarapodó kertváros 2010-2026” elnevezésű 3/2010. (1.4) számú határozattal jóváhagyott 

program

12/1997.(VI.27)
17/1999.(IX.7)

Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló rendelet
A közterület-használat szabályozásáról, díjazásáról, gyakorlásáról szóló 
többször módosított rendelet

17/2002.(IX.17) Tököl, Dudái Repülőgépgyár Vagyonkezelő kft területére vonatkozó 
szabályozási tervről és építési szabályzatról szóló rendelet egységes 
szerkezetben

21/2002.(XII.10) 
18/2004.(VII.27) 
21/2004.(VI1.27)
14/2009.(V.26.)
15/2009.(V.26.)

A mezei őrszolgálatról szóló többször módosított rendelet
Talajterhelési díjról szóló rendelet
a többször módosított köztisztasági rendelet
A zaj- és rezgésvédelem szabályairól szóló rendelet
Az építési jogszabályok által előírt számú gépjármű parkolók 
kialakításának rendjéről szóló rendelet

8/2010.(111.30.) 
15/2O1O.0X.28.) 
9/2011.(IV.l.) 
10/2014.(VII.1.)

A helyi állattartás szabályiról szóló többször módosított rendelet
Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet
A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályozásáról szóló 
rendelet

ll/2014.(VII.l.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló többször módosított 
rendelet

8/2015.(V.29.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet

15/2015.(XII.21.)
5/2017.(11.28.)

A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
Tököl Város füstköd-riadó tervéről szóló rendelet



• „Az ivóvíz és szennyvízhálózat 2015-2029. évekre készített évente felülvizsgált gördülő fejlesztési
program

• A 193/2010. (IX. 15.) számú határozattal elfogadott integrált városfejlesztési stratégia
• a GAMESZ által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátásának módjáról, szervezeti formájáról 

83/2012.(IV.26.) számú határozatában döntött
• Pest megye 2014-2030. évekre szóló területfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatáról szóló

döntések
• Tököl város településrendezési tervéhez kapcsolódó módosító javaslatok megvitatásáról szóló 

döntések, stb.
Tisztelt Képviselő-testület!
Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a Covid járvány miatt új költségvetési, gazdasági, környezetvédelmi, 
szociális, egészségügyi és oktatási időszámítás kezdődött, ami valamennyi korábbi önkormányzati 
elképzelésünk újragondolását is szükségessé tette. Tekintettel, hogy a 2010. évben elfogadott 
Környezetvédelmi Programban hivatkozott dokumentumok felülvizsgálata még teljeskörüen nem 
fejeződhetett be, mivel a 2019. őszi választások után 2020. márciusa óta csak néhány hónapig tudott 
teljesértékű testületi munka folyni, a határozati javaslatban foglaltak szerint javaslom a döntésük 
meghozatalát.

.../2021. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00974-3/2021. számú törvényességi felhívását megismerte és az 
abban foglaltak alapján a 67/2010. (III. 1) számú határozatának hatályát 2022. június 30. napjáig a 
Környezetvédelmi program felülvizsgálatáig meghosszabbítja.
2) felkéri a polgármestert a Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatására és a felülvizsgált program 
Képviselő-testület elé terjesztésére.
Határidő: folyamatos .... havi soros ülés Felelős: polgármester

Előterjesztő:Szakmai előkészítő:Irodavezető:Törvényességi szempontból: Jegyző

Aláírás



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. augusztus 5-i ülésére

Tárgy: SONO-DENTAL Betéti társaság (dr. Turopoli Éva) feladatellátási 
szerződés módosítása

Előterjesztő polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője aljegyzőVéleményező bizottság neve PTKÜB, SZEBAz ülések időpontja 2021. augusztus 5.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség
Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXII1. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 10. 
§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátás körében 
gondoskodnia kell az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 
ellátásról.
Dr. Turopoli Éva bejelentette, hogy az Önkormányzat által Megbízott ALTER-DENT Kft helyett, a Sono- 
Dentál Bt. képviseletében kívánja ellátni a fogorvosi feladatokat változatlan személyi és tárgyi 
feltételekkel.
A Tomahaw Security Innovations Kft mint az ALTER-DENT Kft. jogutódja, hozzájárulását adta a 
megbízási szerződés felbontásához, valamint beleegyezését adta ahhoz, hogy a SONO-DENT Bt-vel 
megkössük a szerződést a fogorvosi feladatok ellátására.

Nyilatkozat

Aliilírott.. .ííí;.. P. .......... A Tomahawk Security Innovations Kft
(1184 Budapest, Ferenc utca 6. lszt 4.: adószám: 234)2426243, cégjegvzékszám
ol 09964468), mint az Altcr-Dcnt Kft jogutódja képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem:

A 2 I O/201 1 (X. 1 3.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a Tököl Táros 
Önkormányzata és az Alter-Dent Kfl. közöli 2011. november 7-én kötött megbízási szerződés 
módosítása felbontásához visszavonhatalanul hozzájárulok.
Beleegyezésemet adom továbbá a szerződés újrakötcséhcz Tököl Város Önkormányzata cs a 
Sono-Dental Bt ( 1 I l 2 Budapest. Rétköz u. 53/C, adószám: 20558062-1-43) között.

Budapest. 202 1. február 8.
Tomahawk Security Innovations Kft. 
1184 Budapest, Ferenc utca 6 Kzt.4, 

t Adószám: 234 ) 2426-2 -43
BSZ.: 10401196-50526748-51561003

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

Tanúk:

I. 2.

..,A......................

lakcímük/' ____ <

ih. ••........ :.

lakcím:..bHT.M-. £*.  A

< Kf

11 > c

személyi ig. sz.. íí‘.r.... Z.kb. személy i ig. sz.... .TÁ'.4*..  S..; f.. tÁ

Kérem, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek.

1



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

1) Tomahaw Security Innovations Kft mint az Alter-Dent kft. jogutódja nyilatkozatát mely a 
fogorvosi megbízási szerződés felbontásához és a Sono-Dental Bt-vel történő megkötéséhez 
tudomásul veszi.

2) a SONO-DENTAL Egészségügyi Oktató és Szolgáltató Bt-vel (képviseli: Dr. Turopoli Éva) a 
határozat mellékletét képező fogorvosi alapellátásra vonatkozó feladatellátási szerződést köti, 
egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

.../2021. számú képviselő-testületi határozat melléklete: FELADAT ELLÁTÁSI 
SZERZŐDÉS VEGYES FOGORVOSI ALAPELLÁTÁSRAamely 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 SONO-DENTAL Egészségügyi Oktató és Szolgáltató Bt. (képviseli: Dr. Turopoli Éva - okleveles fogorvos doktor pecsétszáma: 56026, orvosi diploma száma 116/1997. (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) - együttes említésük esetén Felek (a továbbiakban: Felek) - között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
Dr. Turopoli Éva bejelentette, hogy az Önkormányzat által Megbízott ALTER-DENT Kft helyett, a Sono-Dentál Bt. 
képviseletében kívánja ellátni a fogorvosi feladatokat változatlan személyi és tárgyi feltételekkel.
A Tomahaw Security Innovations Kft. mint az ALTER-DENT Kft. jogutódja, hozzájárulását adta a 2004. október 1. 
napjától hatályos megbízási szerződés felbontásához, valamint beleegyezését adta ahhoz a SONO-DENT Bt-vel a 
fogorvosi feladatok ellátására történő szerződéskötéshez.1. ) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXX1I1. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében megbízza, az Egészségügyi szolgáltató pedig elvállalja az alábbi egészségügyi alapellátási feladatot: a tököli 1. számú vegyes fogorvosi körzet a 18. életévet betöltött felnőtt korú lakosainak fogorvosi alapellátása, területi ellátási kötelezettséggel, valamint iskolafogaszati ellátás.2. ) Az Egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettsége Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 18/2018.(XII.21.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. mellékletében meghatározott 2. számú fogorvosi körzet ellátási területére terjed ki. A jelen feladat-ellátási szerződés aláírásakor az Önkormányzat átadja az Egészségügyi szolgáltató részére a Rendelet hatályos 3. 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 a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap és a Magyar Orvosi Kamara által meghatározott sürgősségi ellátást igénylő esetekben• a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés, gyógyszeres kötés, foghúzás),• a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyitása, foghúzás),• a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése,• a szájüregen belüli tályog megnyitása,• a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása,• a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása,• állkapocs-ficam visszahelyezése,• a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.• a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása, valamint• bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat).
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Az Egészségügyi szolgáltató a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátását végzi. Fogorvosi alapellátása keretében feladatai a következők:a) a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,b) a fogászati szűrővizsgálatok végzése,c) a góckutatás,d) a terhesek fogászati gondozása, ése) a sürgősségi ellátás.Az Egészségügyi szolgáltató fogászati prevenciós feladatai körébe tartozik továbbá, a szervezett iskolafogászati tevékenység ellátása az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 6. §-a alapján, azzal, hogy a szűrővizsgálaton való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a nevelési-oktatási intézmény biztosítja.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 fogorvos adatai, valamint a fogorvosi szakasszisztens:a) Dr. Turopoli Éva oklevél száma: SOTE, 116/1997., Az orvosi alapnyilvántartási száma (orvosi bélyegző száma: 56026)b) Az Egészségügyi szolgáltató tevékenységét szakképzett asszisztens közreműködésével látja el. Az asszisztens munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatai vonatkozásában a fogorvos irányítja. A fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó asszisztensi tevékenységet fogorvosi asszisztens, vagy fogászati asszisztens, vagy klinikai fogászati higiénikus szakképesítéssel rendelkező személy láthatja el. Az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozó: Újvárosi Mariann fogászati szakasszisztens.6. ) Az Egészségügyi szolgáltató hetente 30 órát rendel. Az Egészségügyi szolgáltató az alább meghatározott időrendben köteles rendelni, folyamatos ellátást biztosítani:Hétfő, szerda: 14.00-20.00, Kedd, csütörtök, péntek: 8.00-14.00 óráig (kedden iskolafogászati rendelés).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.7. ) Az Egészségügyi szolgáltató köteles a mindenkor hatályos egészségügyi szolgáltatások finanszírozásáról szóló jogszabályoknak megfelelően térítésmentesen, részleges, kiegészítő vagy teljes térítési díj ellenében elvégezni a szükséges fogorvosi ellátásokat. Amennyiben a térítésköteles fogorvosi beavatkozás díját jogszabály nem határozza meg, az Egészségügyi szolgáltató a díjakat a szakmai irányelveknek megfelelően szabadon állapítja meg. Az alkalmazott díjtételekről az Egészségügyi szolgáltató köteles a rendelő váróhelyiségében, jól látható módon, tájékoztató táblát kifüggeszteni.8. ) Az Egészségügyi szolgáltató távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítésről saját költségére köteles gondoskodni. Az Egészségügyi szolgáltató helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítő fogorvos 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 fogorvosi 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 a minőségi fogászati alapellátás folyamatos biztosítása érdekében. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik.10. ) Az Egészségügyi szolgáltató kizárólagosan jogosult használni a 9. számú rendelőt a kapcsolódó helyiségekkel (orvosi szoba 18,86 m2, röntgen szoba 4,72 m2, fürdő-WC 1,26 m2, váró 4,64 m2, összesen 29,48 m2, míg közös használat mellett a kiszolgáló helyiségeket.
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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.11. ) A körzetmódosítás - kivéve az új közterületek körzetbe sorolása - miatt bekövetkezett, a fogorvost 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. ) Amennyiben az Egészségügyi szolgáltató akkreditált rezidensképzésben vesz részt, úgy köteles az Önkormányzatnak azt bejelenteni. Ez esetben köteles mindenkor biztosítani a rezidens fogorvos személyes, folyamatos szakorvosi felügyeletét.14. ) A fogorvosi feladatellátás minőségbiztosítása a tevékenységet végző Egészségügyi szolgáltató feladata.15. ) Az Önkormányzat ellenőrzi a jelen feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. Ennek keretében az Egészségügyi szolgáltató rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést.16. ) 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.17. ) Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - írásban azonnali hatállyal felmondja az Egészségügyi szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén különösen, haa) 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.18. ) 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 fogorvosi feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély és hatályos felelősségbiztosítási szerződés birtokában látja el. A fogorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv szakmai felügyelő szakfőorvosai látják el.19. ) Jelen feladat-ellátási szerződés 2021....................napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól.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 fogászati 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 szolgáltatásokEgészségbiztosítási 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.
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A Felek a feladat-ellátási szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.Tököl, 2021..................................
Tököl Város Önkormányzata SONO-DENTAL Bt. (képviseli: Dr. Turopoli Éva)
Hoffman Pál polgármester Vállalkozó

Előterjesztő:Szakmai előkészítő:Irodavezető:Törvényességi szempontból: Jegyző
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M É R L E G  "A"  2021

Tárgyév
1000 Ft

Módosítás
 1000 Ft

Időszak:

Előző év
1000 Ft

TVCS Tököli Víz-;Csatorna-, és Városüzemeltetési Nonp. Kft

2021.01.01  -  2021.05.31

BSM Bt.

18671252-9311-572-13
13-09-128367

KSH-szám:
Cégjegyzékszám:

E S Z K Ö Z Ö K
5.7397.734Befektetett eszközökA.

0894Immateriális javak I.

5.7396.840Tárgyi eszközök II.

00Befektetett pénzügyi eszközök III.

22.10114.602ForgóeszközökB.

00Készletek I.

3.2013.287Követelések II.

00Értékpapírok III.

18.90011.315Pénzeszközök IV.

07.206Aktív időbeli elhatárolásokC.

27.84029.542E S Z K Ö Z Ö K   Ö S S Z E S E N

F O R R Á S O K
17.91916.165Saját tőkeD.

3.0003.000Jegyzett tőke I.

00Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) II.

41.83441.834Tőketartalék III.

-28.669-30.250Eredménytartalék IV.

00Lekötött tartalék V.

00Értékelési tartalék VI.

1.7541.581Adózott eredmény VII.

00CéltartalékokE.

2.6464.968KötelezettségekF.

00Hátrasorolt kötelezettségek I.

00Hosszú lejáratú kötelezettségek II.

2.6464.968Rövid lejáratú kötelezettségek III.

7.2758.409Passzív időbeli elhatárolásokG.

27.84029.542F O R R Á S O K    Ö S S Z E S E N

Tököl, 2021.06.23.
cégszerű aláírás



Összköltség
EREDMÉNYKIMUTATÁS  2021

KSH-szám:
Cégjegyzékszám:

18671252-9311-572-13
13-09-128367

Módosítás
 1000 Ft

Előző év
1000 Ft

Időszak:

Tárgyév
1000 Ft

TVCS Tököli Víz-;Csatorna-, és Városüzemeltetési Nonp. Kft

2021.01.01  -  2021.05.31

BSM Bt.

56.398 19.482Értékesítés nettó árbevétele (01+02)I.

0 0Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)II.

14.147 8.976Egyéb bevételekIII.

29.854 11.697Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)IV.

32.504 11.306Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)V.

1.294 727Értékcsökkenési leírásVI.

3.752 2.790Egyéb ráfordításokVII.

3.141 1.938Üzemi (üzleti) tevékenység eredményeA.

1 1Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)VIII.

0 0Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)IX.

1 1Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)B.

3.142 1.939Adózás előtti eredmény (+-A+-B)C.

1.561 185Adófizetési kötelezettségX.

1.581 1.754Adózott eredmény (+-C-X)D.

cégszerű aláírás
Tököl, 2021.06.23.
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I. Általános rész 
 

1. A társaság főbb adatai 
 
      Neve: TVCS Tököli Víz-; Csatorna-, és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. „v.a.” 
 
      Címe: 2316 Tököl, Fő út 117. 
 
      KSH száma: 18671252-9311-572-13 
 
      Adószáma: 18671252-2-13 
 
     Cégjegyzék száma: 13-09-128367 
 
     Alakulás időpontja: 1996.01.01. 
 
     Tulajdonosa: Tököl Város Önkormányzata (Tulajdoni hányad: 100 %) 
 
     Felelős vezetője: Csvórics Gábor ügyvezető  
 
     Beszámolót készítette: Sovány Mónika könyvelő,  regisztrációs szám:  153968 
     
    Könyvvizsgálat: J.A.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft., címe: 2316. Tököl, Csépi út 221, 

nyilvántartási szám: 002046.  Személyében felelős könyvvizsgáló: Urbánné Bruszt Anna, címe: 2317 Szigetcsép, 
Fő út 62., nyilvántartási szám:  001385 

 
2. A társaság tevékenységi körei: 

 
   9311 Sportlétesítmény működtetése (Főtevékenység) 

      7711 Személygépjármű kölcsönzése 
      4110 Épületépítési projekt szervezése 
      6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

3.  Végelszámolás elrendelése 
       
   Tököl Város Önkormányzat Képviselőtestülete 27/2021. (III. 23.) számú polgármesteri határozatában úgy 

döntött, hogy a a TVCS Kft-t jogutód nélkül megszünteti és elrendeli a    végelszámolását 2021. június 1-től 
kezdődően. Ettől az időponttól székhelyének címe: 2316 Tököl, Fő út 117. Végelszámolójává Taligás Margit 
(lakik: 2300 Ráckeve Nyár u. 4.) egyéni vállalkozót választotta meg. A végelszámolás kezdetével megszűnt a 
társaság  KIVA adózási formája. A tevékenységet záró mérleg fordulónapja 2021.05.31-e. 

 

II. Számviteli politika meghatározó elemei: 

Beszámoló formája:                          Egyszerűsített Éves Beszámoló 

Könyvvezetés módja:                       Kettős könyvvitel 

Eredménykimutatás formája:         „A” típusú eredménykimutatás /összköltség eljárás/ 

Mérlegkészítés napja:                       A tárgyévet követő év március 01. 

Adózása:                                              Kisvállalati adó alanyiság 

 
Társaságunk a felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály  
megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső igényeknek megfelelő információk álljanak 
rendelkezésre. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.  Az eredmény kimutatás összköltség eljárású 
választott módszerével összhangban a gazdálkodó szervezet az évközi beszerzéseit és igénybevett szolgáltatásait 
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a megfelelő költségnem számlán tartja nyilván, azonnali felhasználásként könyvelve. Ezért tekintettel a Kft. 
alaptevékenységként végzett uszodaüzemeltetési tevékenységére a vásárolt anyagok, segédanyagok, 
fertőtlenítőszerek nem képeznek raktárkészlet értéket, azok felhasználása tárgyévi költségként került 
kimutatásra. 
 
A Társaság rendelkezik Önköltségszámítási szabályzattal, annak érdekében, hogy a fő tevékenysége (uszoda 
üzemeltetés) költségei elkülöníthetők legyenek, és megfelelő információval szolgáljanak a tervkészítéshez, árak 
kialakításához, illetve  elemzésekhez. 
 

A Társaság a tárgyi eszközök és immateriális javak terv szerinti értékcsökkenését nettó beszerzési  érték alapján 
lineáris módszerrel állapítja meg, az értékcsökkenést éves szinten számolja el. A 200 eFt egyedi beszerzési érték 
alatti tárgyi eszközöket egy összegben értékcsökkenési leírásként veszi figyelembe. 
 

A Társaság a 2013. december 31-től meglévő kinnlevőséggel - amely lakossági és közületi víz–szennyvíz-
szemétszállítási szolgáltatással tartozókat jelenti - szemben csoportos minősítéssel számolt el értékvesztést, 
mértéke 60 %.. A befolyt kintlévőségek  60 %-a egyéb bevételként visszaírásra került. Peresített kinnlevőség 
esetén a meg nem fizetett követelés teljes egészére az elszámolt értékvesztés 100 %.  
 

III. Pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzet, eszközök és források alakulása 2021.05.31-ig 
 

1. Likviditási helyzet 
 

A társaság likviditási helyzete stabil volt, minden esetben eleget tudott tenni a fizetési kötelezettségeinek. A 
Társaság pénzügyi helyzetét az alábbi főbb likviditási mutatók szemléltetik: 
 

Likviditási mutatószámok 2020. 12.31. 2021.05.31. 
Forgóeszközök / Rövidlejáratú kötelezettségek: 14 602 / 4 968 = 2,94 22 101 / 2 646 = 8,35 
Pénzeszközök /  Rövidlejáratú kötelezettségek: 11 315 / 4 968 = 2,28 18 900 / 2 646 = 7,14 
 

A mindkét likviditási mutató értéke jelentősen javult az előző évhez viszonyítva, ennek oka a  forgóeszközök között 
található pénzeszköz mennyiségének jelentős javulása az előző időszakhoz viszonyítva.  

 
A társaság vagyoni és  tőkeszerkezeti mutatói: 

 
Tőkeszerkezeti mutatószámok 2020. 12.31. 2021.05.31. 

Saját tőke / Rövidlejáratú kötelezettségek: 16 165 / 4 968 = 3,25 17 919 / 2 646 = 6,77 
Saját tőke / Jegyzett tőke: 16 165 / 3 000 = 5,39 17 919 / 3 000 = 5,97 
 

Mindkét mutatószám javult, alapvetően a 2021.05.31-ig tartó időszak pozitív eredményalakulásának 
következményeként. 

        
 
2. Eszközök összetételének alakulása /mérlegfősorok szerint/ e Ft-ban 
          
 

Megnevezés 2020. 12.31. Megoszlás (%) 2021.05.31. Megoszlás (%) 
Befektetett eszközök 7 734 26,18 5 739 20,61 
Forgóeszközök 14 602 49,43 22 101 79,39 
Aktív időbeli elhatárolás 7 206 24,39   

Összesen 29 542 100,00 27 840 100,00 



4 
 

Befektetett eszközök soron az alábbiakban feltüntetett tárgyi eszközök találhatók: 
 

Tárgyi eszközök megnevezése Bruttó érték (Ft) Elszámolt 
értékcsökkenés (Ft) 

Nettó érték 
(Ft) 

1.) Egyéb jármű    
TUBER 50 traktor         7 190 000         1 451 413     5 738 587 

2.) Irodai igazgatási berend., felszerelések     
Ügyfélszolgálati pult 192 345 192 345 0 
ASUS laptop 108 024 108 024 0 
LENOVO M73SFF asztali számítógép 159 685 159 685 0 

Összesen         7 650 054         1 911 467 5 738 587 
 
 
Előző év végén került beszerzésre a Városi Uszodába – eleget téve a jogszabályi követelményeknek – egy olyan 
számlázó rendszer, amely segítségével biztosítható volt, hogy a közületek és magánszemélyek által vásárolt  
jegyek,  bérletek ellenértékéről készült számla, vagy nyugta online módon kerüljön be a NAV-hoz. A társaság fő 
tevékenysége az uszoda üzemeltetése a 27/2021. (III. 23.) számú polgármesteri határozattal 2021.04.30-i 
időponttal megszűnt, a bevételek szabályszerű kezeléséhez szükséges KASSZA Programcsomag és a hozzátartozó 
Uszoda PC-monitor-nyomtató tárgyi eszköz térítés nélkül átadásra került az Önkormányzat részére, beszerzéskori 
nettó értéke 1.294 eFt, 2021.05.31-vel kivezetésre került a társaság nyilvántartásaiból 
 
Forgóeszközök sor mutatja a követelések és a pénzeszközök értékét: 
 
A követelések teljes összege 3.201 eFt, amely tartalmazza a lakossági víz- szennyvíz- hulladékszállítási 
tartozásokat (5.742 eFt), és az erre való tekintettel elszámolt értékvesztést (- 3.445 eFt), továbbá 
Önkormányzattal szembeni számla követelést (349 eFt), és a helyi iparűzési adó (555 eFt) túlfizetését. 
 
A 2021. év elején meglévő lakossági víz- szennyvíz- szemét kinnlevőségből május 31-ig 1.257 eFt tartozás került 
befizetésre, 207 eFt tartozás leírása történt meg behajthatatlanság miatt. A még meglévő tartozások zárónapi 
állománya összetételének részletezése: 
 

Kinnlevőség helyzete (eFt-ban) Létszám Összeg 
Részletfizetést teljesítők TVCS Kft-nél 10 628 
Végrehajtás szünetel 12 2 095 
Végrehajtónál folyamatban lévő 27 3 019 

Összesen 49 5 742 
 
Pénzeszközök sor a bankszámlákon és a pénztárban lévő pénzállomány összegét mutatja 2021.05.31-i állapot 
szerint. A 2021. 05.31-i  záró számlakivonatok főkönyvi számlákkal történő egyeztetése, valamint a házipénztár 
címlet szerinti ellenőrzése a mérlegforduló nappal megtörtént. 

 
Bankszámlák, pénztár  2020. 12.31. 

Adatok Ft-ban 
Adatok Ft-ban 

2021.05.31. 
Változás 

%-ban 
OTP Bank Nyrt. 942 992 2 466 006 261,51 
Pátria Takarékszövetkezet 9 944 281  16 337 996 164,30 
Házipénztár 317 605 96 180 30,28 
Váltópénzek 110 000 0 0 

Összesen 11 438 816 18 900 182 165,23 
 

A pénzeszközök állománya összességében jelentősen növekedett. 
 
 

3. Források összetételének alakulása /mérlegfősorok szerint/ e Ft-ban 
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Megnevezés 2020. 12.31. Megoszlás (%) 2021.05.31. Megoszlás (%) 
Saját tőke 16 165 54,72 17 919  64,37 
Kötelezettségek 4 968 16,82 2 646    9,50 
Passzív időbeli elhatárolás 8 409 28,46 7 275 26,13 

Összesen 29 542 100,00         27 840 100,00 
    
 A saját tőke 2021. május 31-i záró állománya a következő tőkeelemeket tartalmazza eFt-ban: 
 

Saját tőke összetétele 2020. 12.31.  2021.05.31.  Változás %-ban 
   Jegyzett tőke   3 000   3 000 100,00 

Tőketartalék  41 834 41 834 100,00 
Eredménytartalék  - 30 250            - 28 669        94,77 
Adózott eredmény    1 581  1 754              110,94 

Saját tőke összesen  16 165              17 919              110,85 
.                                                         

A 2020. évi adózott eredményt a Társaság eredménytartalékba helyezte a Képviselő-testület határozata 
alapján. A saját tőke növekedését a 2021.05.31-ig képződött 1 754 eFt nyereség indokolja. 
 
Rövid lejáratú kötelezettség összege 2 646 eFt, a szállítókkal (1 202 eFt), NAV-val (1 051 eFt ÁFA, 143 eFt 
KIVA), jogi képviselettel (191 eFt) és magánszeméllyel (59 eFt) szembeni kötelezettségeket tartjuk nyilván. Ezen 
kötelezettségeinek a társaság 2021. június hónapban eleget tett, kivéve az 59 eFt –ot, amely összeg kifizetésére 
hagyatékátadó végzés hiányában nem került sor. 
 
Passzív időbeli elhatárolások számlacsoportba a traktor miatt kapott támogatás elhatárolása került. 

 
Sszám Számlát kiállító Tevékenység megnevezése Összeg (Ft-ban) 
1 Tököl Város Önkormányzat Traktor miatt kapott támogatás elhatárolása 7 274 602 
 Összesen  7 274 602 

 
4. Eredménykimutatáshoz tartozó információk 

 
Főbb árbevétel és költségcsoportonként mutatjuk be a Társaság 2020. és 2021.05.31-ig tartó időszak adatait, és 
az adatok változását: A változást kifejező indexek jelentős eltérést mutatnak, alapvetően az eltérő időtartamok 
következményeként, ezért elsősorban a tárgyidőszaki adatok elemzésével foglalkozunk, kiemelve a 
jelentősebbeket. 
 

Tételek megnevezése 2020. év 2021.05.31-ig.   Változás (%) 
Bevételek:    
Értékesítés  nettó  árbevétele 56.398 19 482 34,54 
Egyéb bevételek 14 147 8 976 63,46 

Bevételek összesen 70 545 28 458 40,34 
Ráfordítások:    
Anyagjellegű ráfordítások 29 854 11 697 39,18 
Személyi jellegű ráfordítások 32 504 11 306 34,78 
Értékcsökkenési leírás 1 294 727 56,18 
Egyéb ráfordítások 3 752 2790 74,36 

Ráfordítások összesen 67 404 26 520 39,34 
Üzleti tevékenység eredménye 3 141 1 938 61,70 
Pénzügyi műveletek eredménye 1 1 100 
Adózás előtti eredmény 3 142 1 939 61,71 
Adófizetési kötelezettség 1 561 185 11,85 

Adózott eredmény 1 581 1 754 110,94 
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A nettó árbevételhez alapvetően a Városi Uszoda üzemeltetése (jegybevétel 4.468 eFt, szerződés szerint 
14.480 eFt, összesen 18 948 eFt) és a bérbeadási tevékenység  (534 eFt, ezen belül a traktor bérbeadása (100 
eFt) tartozott. A Városi Uszoda üzemeltetési tevékenysége 2021.04.30. napjával megszűnt, az Uszodát 
továbbiakban az Tököl Város Önkormányzata üzemelteti, az átadás-átvétel zökkenőmentesen megtörtént. Az 
Uszodát az elmúlt év novemberétől kezdődően folyamatosan zárva kellett tartani a COVID-19 járványra 
tekintettel, nem fogadhatott vendégeket, kivételt jelentett a versenyszerűen sportolók uszodahasználata.  A 
társaság törekedve a munkavállalói megtartására továbbra is életben tartotta az 50 %-os bértámogatási 
pályázatát, amely révén januártól április végéig 4.691 eFt költségvetési támogatást kapott. A járvány miatti 
támogatások a béren kívül érintették a KIVA adónemet is, az ilyen címen keletkezett megtakarítás összege 912 
eFt. 
 
Az egyéb bevételek összege 8.976 eFt, részletezése: Tartalmazza az értékesített eszközök összegét, itt található 
az Önkormányzat részére térítés nélkül átadott számlázott uszodai szoftver és az ehhez tartozó PC, nyomtató és 
monitor (1 319 eFt). Továbbá tartalmazza a követelések behajtásával kapcsolatosan megtérült költségeket (66 
eFt), késedelmes fizetés miatt beszedett kamatokat (37 eFt), a FREE INVEST Kft-vel szemben megnyert per 
miatt  megtérített szakértői díjakat (1.221 eFt), a befizetett és leírt tartozások után számított visszaírt 
értékvesztést (878 eFt), egyéb bevételt (3 eFt). További bevételt jelentett a már említett COVID-19 járvány okán 
a bérek 50 %-os támogatása januártól április végéig, a támogatás összege 4.691 eFt. Bevételként kellett 
elszámolni az Önkormányzattól kapott traktorvásárlási célú összegből az ez évi időarányos értékcsökkenési 
leírás miatti feloldást, összege 761 Ft.  
 
Az anyagjellegű ráfordítások, összege 11.697 eFt elsősorban az uszoda üzemeltetése kapcsán merültek fel, ide 
tartoznak a rendszeres karbantartáshoz szükséges anyagok és szolgáltatások költségei, illetve az uszoda 
használattal kapcsolatos vízminőség vizsgálat vegyszerek, tisztítószerek költségei is megjelentek. 
 
Személyi jellegű ráfordítások összege 11.306 Ft, részletezését az alábbi táblázat szemlélteti. A vezetés feladata 
volt a munkavállalók megtartása, a csökkentett üzemmódú foglalkoztatás megoldása, illetve a szükséges 
karbantartási feladatok végzésének előre hozása. Ez évben a a kötelező béremeléseken kívül nem került sor az 
alapbérek változtatására. A COVID-19 járvány miatti kritikus helyzet ellenére a munkavállalói csapat 
megmaradt, ezzel megőrződött az a tudás, tapasztalat amely eddig is az üzemeltetés elismertségét jelentette. 
Az itt dolgozók 2021.04.30-tól változatlan feltételekkel az Önkormányzatnál folytatják a munkaviszonyukat. 
      

Megnevezés 2020. év  
Bérek, egyéb juttatások, 
adók, járulékok (eFt-ban) 

2021.05.31. 
Bérek, egyéb juttatások, 
adók, járulékok (eFt-ban) 

Uszoda működtetés bére   (10 fő) 23  217 7 998 
Irányítás+kinnlevőség kezelés bére (1,75 fő) 6 729 2 525 
Tiszteletdíjak (3 fő) 1 260 490 
Betegszabadság díja 583 23 
Reprezentációs költsége 38 6 
Munkába járás költsége 283 99 
Táppénz hozzájárulás 383 163 
Munkáltatói  szja 11 2 

Összesen 32 504 11 306 
 
Egyéb ráfordítás soron az értékesített befektetett eszközök nettó értékének kivezetése (1268 eFt), az 
értékesített és térítés nélkül átadott eszközök nettó értékének elszámolása (1 294 eFt), iparűzési adó (20 eFt), 
behajthatatlanság miatt leírt követelések (207 eFt), és a kerekítési különbözet szerepel (1 eFt). A behajthatatlan 
követelések leírására  minden esetben a végrehajtó nyilatkozata alapján került sor. 
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Egyéb ráfordítás 2020. év 2021.05.31. 
  Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke                1 268 

Értékesített, térítés nélkül átadott eszközök könyvszerinti értéke                1 294 
Iparűzési adó 312                       20 
Behajthatatlan követelés 3 439                     207 
Egyéb ráfordítás 1                           1 

Összesen 3 752                  2 790 
 

 
5. Adók számítása 

 
Iparűzési adó számítása: 

 
 Megnevezés Összeg Ft-ban 
1 KIVA  szerinti adózás alapja            1 681 456 
2 20 %-kal növelt KIVA adózás szerinti alap            2 017 747 
3 HIPA alapja után 1 % 20 178 

 
KIVA adó számítása: 

 
 Megnevezés Összeg eFt-ban 
1 Személyi jellegű kifizetések    387 
2 Növelő térítés mentes átadás miatt 1 294 
3 Kisvállalati adó alapja       1 681 
4 Megállapított kisvállalati adó (3. x 11%)          185 

 
 

IV.  Egyéb információk 
 
 
A TVCS Kft. gazdálkodásának felügyeletét a tulajdonos Tököl Város Önkormányzata látja el, a Felügyelő 
Bizottság 3 tagú, díjazásuk egységesen 35 000 Ft/fő/hó. A Felügyelő Bizottság tagjai Borsos Zoltán (elnök), 
Malaczkó István, és 2021.02.01-től kezdődően Vejmola István. 
 
 
Tököl, 2021. június 23. 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A TVCS Tököli Víz- Csatorna és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
"végelszámolás alatt" 
 
2316 Tököl 
Fő út 117. 
Cégjegyzékszám: 13 09 128367 

  

Tulajdonosa részére 
 
Vélemény  

Elvégeztük a TVCS Kft.  „v.a.” („a Társaság”) a mellékelt 2021. évre vonatkozóan összeállított tevékenységet lezáró 

egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámoló a 

2021.05.31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 27.840 E Ft, 

az adózott eredmény 1.754 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 

eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő 

mellékletből áll.  

Véleményünk szerint a mellékelt tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 

Társaság 2021.05.31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre 

vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel 

összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”). 

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 

vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok 

értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „ A könyvvizsgáló tevékenységet lezáró egyszerűsített 

éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége”  szakasza tartalmazza.  

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló 

szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai 

Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi 

függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és 

megfelelünk az ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is. 

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményünkhöz.  

 

A vállalkozás folytatásához kapcsolódó lényeges bizonytalanság  

Felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet bevezető részében leírtakra, ahol bemutatásra került, hogy a Társaság 

tulajdonosa a Társaság végelszámolással történő megszüntetéséről döntött. A Társaságnál 2021. június  1-én 

végelszámolási eljárás indult. Ezt a tényt a Társaság az eszközök és kötelezettségek megjelenítésében és értékelésében 

figyelembe vette. Véleményünk nincs minősítve ennek a kérdésnek a vonatkozásában. 
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A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves 
beszámolóért 

A vezetés felelős a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban 

történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, 

amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 

hibás állítástól mentes tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.  

A tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a 

Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a 

vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás 

folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, 

illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért. 

A könyvvizsgáló tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a tevékenységet lezáró egyszerűsített 

éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, 

hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő 

bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 

Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. 

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a 

várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott tevékenységet lezáró 

egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. 

Továbbá: 

• Azonosítjuk és felmérjük a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár 

hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok 

kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati 

bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem 

tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, 

hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. 

• Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  
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• Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett 

könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel 

vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás 

folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges 

bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnom(unk) a figyelmet a 

tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a 

közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem(ünk) kell véleményemet(ünket). 

Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati 

bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság 

nem tudja a vállalkozást folytatni. 

• Értékeljük a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és 

tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy a 

tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és 

események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 

hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső 

kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 
Tököl, 2021. június 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása 

Képviseletre jogosult neve: Urbánné Bruszt Anna Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Urbánné Bruszt Anna  

Könyvvizsgáló cég neve: J.A.M.  Kft.  Nyilvántartási szám: 001385 

Könyvvizsgáló cég székhelye: 2316 Tököl, Csépi út 221. 
 

Nyilvántartási szám: 002046   

 



Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Főlap

Az adókötelezettség területéhez tartozó illetékességi önkormányzat: TÖKÖL VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

I. Bevallás jellege

2. Záró bevallás X

10. A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás X

 

II. Bevallott időszak 2021.01.01 - 2021.05.31.

01

III. Záró bevallás

2. Végelszámolás X

IV. A bevallásban szereplő betétlapok  

G

02

V. Adóalany  

Adóalany viselt neve (családi- és utóneve, cégneve): TVCS KFT "v.a."

Adószáma: 18671252-2-13

Székhelye, lakóhelye: 2316 Tököl FŐ ÚT 117

Az adóbevallást kitöltő neve (ha az nem azonos az adóalannyal): SOVÁNY MÓNIKA

Telefonszáma: 06309007911

E-mail címe: sovanymonika@gmail.com

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata  

a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként X

03-01

VII. Az adó

1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található)*: 1681456    

6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének alkalmazása esetén: "E" 
jelű lap III/11. sor]**:

2017747    

10. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [6+7; IFRS-t alkalmazó vállalkozó esetén 8+9]: 2017747    

11. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a 10. sorban lévő adóalap megosztása szerinti - települési szintű adóalap: 2017747    

15. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (11-12-13-14): 2017747    

16. Adóalapra jutó iparűzési adó összege (a 16.1 vagy a 16.2 sor szerinti adóösszeg) 40355 20178 20178 (15. sor x 2 
%)

03-02

VII. Az adó

24. Az iparűzési adófizetési kötelezettség [16-(17+18+19+20+21+22+23)]: 20178

04

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 
megfelelnek

 

Kelt: Tököl; 2021.06.30.

"G" JELŰ BETÉTLAP  
Nyilatkozat a túlfizetésről 

Az adókötelezettség területéhez tartozó illetékességi önkormányzat: TÖKÖL VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

I. Adóalany  

1. Adóalany neve (cégneve): TVCS KFT "v.a."

3. Adószáma: 18671252-2-13

Ny.v.:9.0 A nyomtatvány kivonatolt nyomtatási formában nem küldhető be!   1.lap - Nyomtatva: 2021.07.12 11.20.52



II. Nyilatkozat  

A túlfizetés összegéből 132000 forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt 
esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később 
esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

G-01

III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, 
lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő 
összegek

Köztartozást nyilvántartó 
intézmény megnevezése

Köztartozás 
fajtája

Összeg 
(forint)

Köztartozáshoz tartozó 
pénzintézeti számlaszám

Intézmény által 
alkalmazott ügyfél 

azonosító szám

1. NAV KIVA 132000 1003200001076356 18671252

Kelt: Tököl; 2021.06.30.

Ny.v.:9.0 A nyomtatvány kivonatolt nyomtatási formában nem küldhető be!   2.lap - Nyomtatva: 2021.07.12 11.20.52



Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, osztalék utáni adót kiváltó adó, innovációs járulék, 
energiaellátók jövedelemadója)

21KIVA 

A Z O N O S Í T Á S (B)  

Adózó adószáma 18671252-2-13

Adózó neve TVCS KFT "v.a"

Ügyintéző neve Sovány Mónika

Ügyintéző telefonszáma 06309007911

(C)  

Bevallási időszak 2021.01.01 - 2021.05.31.

Bevallás gyakorisága E

Bevallás típusa V

Nyilatkozat a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt adófizetési 
kedvezmény igénybevételéről és a 6. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételek 
fennállásáról

X

Nyilatkozat arról, hogy a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző 
hat hónapban a legtöbb bevétel, de legalább a bevétel 30%-a a következő 
főtevékenységből származott

12) Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311)

21KIVA-ELSZAMOLAS 
A kisvállalati adóra vonatkozó adatok (éves elszámolás, egyéb tájékoztató adatok) 

A) Kisvállalati adóra vonatkozó adatok Teljes 
adatsor  

a)

Adóalap-
könnyítés 

b)

1. A Tbj. szerint járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések és a Szocho. tv. szerint meghatározott egyes juttatások 9629 ezer 387 ezer

3. Személyi jellegű kifizetések (figyelemmel a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezményre) [1. - 2.] 9629 ezer 387 ezer

10. Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások, bírság, pótlék, elengedett követelés elszámolása 1294 ezer 1294 ezer

13. A személyi jellegű kifizetéseken felüli adóalap-módosító tételek egyenlege [4. - 5. + 6. - 7. + 8. - 9. + 10. - 11. + 12.] 1294 ezer 1294 ezer

14. A kisvállalati adó alapja a 15-17. sorok csökkentő tételeire tekintet nélkül [(13. + 3.) és 3. közül a nagyobb érték] 10923 
ezer

1681 ezer

18. Elhatárolt veszteség és adóalap-módosítók tárgyévi negatív egyenlegének érvényesíthetőségi határa [személyi jellegű kifizetések, 
csökkentve az új beruházások tárgyévi és korábban fel nem használt értékével; 3. - 16. - 17.]

9629 ezer 387 ezer

19. A személyi jellegű kifizetések és a tárgyévi adóalap-módosítók egyenlege, csökkentve az elhatárolt veszteséggel [3. + 13. - 15.] 10923 
ezer

1681 ezer

20. A kisvállalati adó alapja [18. vagy 19. közül a magasabb érték, de legalább 0] 10923 
ezer

1681 ezer

21. Megállapított kisvállalati adó [20. x 11 %] 1202 ezer 185 ezer

22. Az adóévre vonatkozóan adóelőlegként bevallott kisvállalati adó 751 ezer 1 ezer

23. A fizetendő vagy visszaigényelhető kisvállalati adó [21. - 22.] 451 ezer 184 ezer

B) Tájékoztató adatok a következő adóévről benyújtandó kisvállalatiadó-bevalláshoz Teljes 
adatsor  

a)

Adóalap-
könnyítés 

b)

24. A következő adóévekben felhasználható elhatárolt veszteség [20. - 19., de legalább 0] 0 ezer 0 ezer

25. A következő adóévekben felhasználható, az új beruházásból fakadó átvihető kifizetés összege [a 18. sor (-1)-szerese és a 19. sor (-1)-
szerese közül a kisebb érték, de legalább 0]

0 ezer 0 ezer

C) Tájékoztató adatok Adatok főben  
a)

Adatok ezer forintban  
b)

26. Az adózó adóévi összes bevétele  25459 ezer

27. Az adózó adóévi adózás előtti eredménye  1939 ezer

28. Kedvezményezett foglalkoztatottak száma az adóévben 0 fő  

29. Átlagos statisztikai állományi létszám az adóévben 10 fő  

30. A tárgyi eszközök és immateriális javak mérleg szerinti együttes értéke az adóév végén  5739 ezer

Ny.v.:8.0 A nyomtatvány kivonatolt nyomtatási formában nem küldhető be!   1.lap - Nyomtatva: 2021.07.12 11.24.20



Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

2101 

AZONOSÍTÁS (B)  

Adózó adó / csoportazonosító száma 18671252-2-13

Adózó neve TVCS KFT "v.a."

Székhely/telephely/fióktelep/lakcím 2316 Tököl, Fő út 117

(C)  

Bevallási időszak 2021. 01. 01. - 2021. 05. 31.

Bevallás típusa V

Bevallás fajtája 1

01

Kitöltött lapok száma 1

2101-01 
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben 

(A) b) c)

01. Rehabilitációs hozzájárulás (Adónem kód: 119) 2 0 ezer

Dátum:

Kitöltő verzió:3.7.0 Nyomtatvány verzió:4.0    Ellenőrző kód:609570222de6f2412f71a029bfc052b2fec2d55c      1.lap - Nyomtatva: 2021.07.12 11.22.32



2001
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

Figyelem! Ha papíron adja be a nyomtatványát, akkor ezt a lapot mindenképpen küldje be vele együtt!

Dátum:

Kitöltő verzió:3.7.0 Nyomtatvány verzió:4.0    Ellenőrző kód:609570222de6f2412f71a029bfc052b2fec2d55c      2.lap - Nyomtatva: 2021.07.12 11.22.32



2108A

Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal

HAVI BEVALLÁS
a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról,

járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

Adózó/természetes személy
családi neve utóneve

Magyar Államkincstár által folyósított ellátások bevallása

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

külföldi
cím

Levelezési 
cím

város/
község

közterü-
let neve

közterü-
let jellege hsz. ép.

lépcső-
ház em. ajtó

ország

külföldi
cím ország

telefonszáma

Bevallás típusa

Külföldi vállalkozás - illetősége szerinti állam

- azonosító száma

Adózó/természetes személy
előző családi neve utóneve

Bevallás fajtája

Kisvállalati adó alanyának bevallása

ha az új Tbj. 87. § rendelkezéseivel érintett

Az adóazonosító jelen történő bevallás benyújtásának indoka

A nyugdíj mellett foglalkoztatottak száma (3-as, 7-es és 8-as kód) 

(C)

ha kizárólag egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettsége keletkezett

_

A
Z
O
N
O
S
Í
T
Á
S

(B)

Adózó adószáma

Ügyintéző neve

Bevallási időszak

ép. ajtóhsz.

hóhó

Székhely

napignaptól

Adózó/cég neve

város/
község

évév

közterü-
let neve

közterü-
let jellege

lépcső-
ház em.

Jogelőd adószáma

Adózó adóazonosító jele

Őstermelők családi gazdaságának
nyilvántartási száma

A bevallásban érintett természetes személyek száma

Kormányhivatal bevallása

Bevallás jellege

ha szakképzési hozzájárulásra kötelezettként nem keletkezett szakképzésihozzájárulás-
fizetési kötelezettsége vagy adókedvezményt nem érvényesített

Jelölje
-

-

-

Nyilatkozat
a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és a 2.
§-ban foglalt adófizetési kedvezmény igénybevételéről és a 6. §
(1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételek fennállásáról

arról, hogy a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését
megelőző hat hónapban a legtöbb bevétel, de legalább a bevétel
30%-a a következő főtevékenységből származott

- (1)

- (2)

a 485/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontjában
és a 2. §-ban foglalt adófizetési kedvezmény igénybevételéről

- (3)

          

1 8 6 7 1 2 5 2 2 1 3            

            

               

TVCS Kft.

2 3 1 6      Tököl

Mester utca 1.

2 3 1 6      Tököl

Mester utca 1.

Szám-Halom Kft. 24400119

2 0 2 1 0 5 0 1 2 0 2 1 0 5 3 1

V 1

      4
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Ssz. Az adózót terhelő egyéb kötelezettség

29010.
- fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átruházására tekintettel
  levont adó

1. Személyi jövedelemadó összesen

Adónem-
kód

103

2. - egyes meghatározott juttatásokat terhelő adó

3. - béren kívüli juttatásokat terhelő adó

4.

Az 1. sorból

5.

6. - más, a kifizetőt terhelő adó

7. Természetes személytől levont személyi jövedelemadó összesen

8. - a külföldi illetőségű természetes személy osztalékból származó jövedelméből
  levont adó

- önkormányzat által fizetendő 15, illetőleg 8%-os adó

a) b) c)

103

103

103

103

103

290

290

2909. - a kamatjövedelmet terhelő adó

A 7. sorból

- reprezentáció, üzleti ajándék után fizetendő adó

Az adat ezer forintra kerekítve

14.

12. - a társasházaknak kifizetett jövedelemből levont adó 290

A természetes személyhez nem köthető szociális hozzájárulási adó 258

11. - vadon gyűjtött termék, termény értékesítésére tekintettel levont adó 290

29013.

- Stabilitás Megtakarítási Számláról származó jövedelemből
  levont adó

alap

16. Kifizető által kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel utáni adó összege összesen 488

15.
A koronavírus-járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben fizetendő 
szociális hozzájárulási adó 258

2108A-01-01
Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

A természetes személyhez nem köthető szociális hozzájárulási
adóból elszámolható kedvezmény

25. Szociális hozzájárulási adó összesen

Adónem-
kód

258

26.

27.

a) b)

258

258

258

Az adat ezer forintra kerekítve

c)

28.

Az 25. sorból

- a kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény 
  2019. január 1-jétől

- a Tbj. 2. melléklet 6-8. pont szerinti elszámolás

- a kutatás-fejlesztési tevékenység utáni - tovább érvényesíthető - adókedvezmény

1 8 6 7 1 2 5 2 2 1 3           

1
ezer

1
ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer
ezer
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ezer
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ezer

ezer
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A  TERMÉSZETES SZEMÉLYENKÉNT KÖZÖLT ADATOK ÖSSZESÍTÉSE

Személyi jövedelemadó

70.

71.

Az összevont adóalapot terhelő, levont adóelőleg összege 

A külön adózó jövedelmek adóalapját terhelő adó összege  
[A 331. sor b) oszlopainak összege együttesen]

[A 369. sor e) oszlopainak összege együttesen]

Az adott hónap személyi jövedelemadó kötelezettsége összesen 
[A 70-73. sorok együttes összege]

c)

72.
Az osztalékelőleget terhelő adó összege  
[A 398. sor a) oszlopainak összege együttesen]

Adónem-
kód

290

290

290

a)

74. 290

102.

+/-

A GYED-ben, GYES-ben vagy GYET-ben részesülő munkavállalók után
fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség

Az adatok

[10-es kód esetén a 695. sorok c) oszlopainak együttes adata]
258

103.
A szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások szociális
hozzájárulási adó kötelezettsége
[11-es kód esetén a 695. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

forintban ezer forintban
d)

Ssz.

+/-1
kerekítéssel

e)

100.
Kedvezménnyel nem érintett szociális hozzájárulási adó összesen
[A 386., a 678. és a 696. sorok c) oszlopainak együttes adata] 258

104.

109.

A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállalók után fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség

A szociális hozzájárulási adó kötelezettség összesen
[A 100-108. sorok összege együttesen] +/-

258

258

101.
A tartósan álláskereső személyek után fizetendő szociális hozzájárulási
adó kötelezettség
[09-es kód esetén a 695. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

Szociális hozzájárulási adó

b)

73.
Az Szja. tv. 44/C. § (8) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettségből a
biztosító által levont összeg
[A 408. sor a) oszlopainak összege]

290

[18-as kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata]

105.
A mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után
fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség
[19-es kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

107.
A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott személyekre tekintettel
fizetendő hozzájárulási adó kötelezettség
[23-as kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

108.

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti doktori képzésben részt
vevő hallgató vagy doktorjelölt foglalkoztatott munkavállalók után
fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség
[25-ös kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

106.
A munkaerőpiacra lépők után fizetendő szociális hozzájárulási adó
kötelezettség
[20-as kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevétel

120.
A biztosítottat terhelő nyugdíjjárulék összesen

121.

A biztosítottat terhelő munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás
után fizetett nyugdíjjárulék összesen

122.

A biztosítottat terhelő GYED, GYES, GYET, GYOD után fizetett
nyugdíjjárulék összesen

123.
A 291-es adónem kötelezettség összesen

124.
A felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék összesen

[Az 579., 605. és a 619. sorok c) oszlopainak együttes adata,
ha a foglalkoztatás minősége kód értéke NEM 25, 42, 81, 83, 92, 93, 112]

+/- 291

[A 605. sorok c) oszlopainak együttes adata, ha a foglalkoztatás minősége kód
értéke 25, 42, 81]

+/- 291

[A 605. sorok c) oszlopainak együttes adata, ha a foglalkoztatás minősége kód
értéke 83, 92, 93, 112]

+/- 291

[A 120-122. sorok összege együttesen] +/- 291

[Az 559. sorok c) oszlopainak együttes adata] 125

2108A-02-01
Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma
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Ssz. Az Egészségbiztosítási Alapot megillető bevétel

136. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összesen 2020.07.01-től
[Az 615. sorok c) oszlopainak együttes adata] 408

Egyéb kötelezettségek

150.
A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból
a természetbeni egészségbiztosítási járulék rész

151.
A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból
a pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész

152.
A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból
a munkaerő-piaci járulék rész

153.
A 293-as adónem kötelezettség összesen

154.
Az EGT tagállamban biztosított személytől levont egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás

155.
A kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás összesen

156.
A nyugdíjast terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

157.
A természetes személyt terhelő egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás összesen

158.

159.
Az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher összesen

160.
A biztosítottól levont társadalombiztosítási járulék összesen

161.
A természetes személyt terhelő, és a kifizető által megfizetett
társadalombiztosítási járulék

+/- 293

A 157. sorból számított társadalombiztosítási járulék rész

[A 150-152. sorok összege együttesen]

+/-

+/-

+/-

293
[Az 573. sorok c) oszlopainak együttes adata]

293
[Az 571. sorok c) oszlopainak együttes adata]

293
[Az 567. sorok c) oszlopainak együttes adata]

[A 650. sorok c) oszlopainak együttes adata]
197

[A 651. sorok c) oszlopainak együttes adata] 190

[A 652. sorok c) oszlopainak együttes adata] 193

[A 653. sorok c) oszlopainak együttes adata]
191

[A 655. sorok c) oszlopainak együttes adata] 191

[A 716. sor f) oszlopaiban szereplő közteher összegek együttes adata] 239

[A 633. sorok c) oszlopainak együttes adata] 407+/-

[A 643. sorok c) oszlopainak együttes adata]
406+/-

A  TERMÉSZETES SZEMÉLYENKÉNT KÖZÖLT ADATOK ÖSSZESÍTÉSE
e)

d)c)b)

+/-1
kerekítésselezer forintbanforintban

Az adatok

a)

Adónem-
kód

135. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összesen 2020.06.30-ig
[Az 557. sorok c) oszlopainak együttes adata] 124

2108A-02-02
Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

c) d) e)b)a)

Adónem-
kód

Az adatok

forintban ezer forintban
+/-1

kerekítéssel

165.
A szociális hozzájárulási adókötelezettség összesen
[A 387., 679. és 697. sorok c) oszlopainak adata] +/- 258

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZETTEL
ÖSSZEFÜGGÉSBEN, ILLETVE A VESZÉLYEZTETETT ÁGAZATOKBAN,
A KEDVEZMÉNNYEL ÉRINTETT ADÓNEMEK KÖTELEZETTSÉGEINEK
ÖSSZESÍTÉSE
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TERMÉSZETES SZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról,

járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

2108M

utóneve

Előző családi neve utóneve

külföldi illetőségű
természetes személy

Adózó adószáma

Adózó adóazonosító jele

külföldi illetőségű
természetes személy
szerinti állam

Családi neve utóneve

Tulajdonostársak közösségének adószáma

utóneve

utóneve

A
Z
O
N
O
S
Í
T
Á
S

(B)

Neve (elnevezése)

Családi neve

állampolgárságanemeTermészetes személy adóazonosító jele

Természetes személy adószáma

Őstermelői igazolvány száma

Őstermelők családi gazdaságának
nyilvántartási száma

Születési családi neve

Születési helye születési ideje

év hó nap

Anyja születési családi neve

FELIR azonosító

(C)

A természetes személy társadalombiztosítási azonosító jele

Jelölje, ha a természetes személy nem magyar állampolgárként Magyarországon biztosított 
és lakcím hiányában tajszámmal nem rendelkezik

Bevallási időszak

év hó naptól

_

év hó napig

(D)
Jelölje, ha a bevallása adózói javításnak (helyesbítésnek) minősül

Jelölje, ha a természetes személy a Tbj. 87. § rendelkezéseivel érintett

Jelölje T-betűvel, ha a természetes személlyel kapcsolatosan bevallási kötelezettség nem terhelte
(Csak helyesbítés esetén tölthető ki!)

(E)
A társas vállalkozó nyilatkozata alapján a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot a  

adószámú, elnevezésű társas vállalkozásnál megfizeti.

1 8 6 7 1 2 5 2 2 1 3

          

TVCS Kft.

8 3 8 1 9 9 4 1 8 7 1 H U

           

           

         

                        

Borsos Zoltán

Borsos Zoltán

Jobbágy Ibolya

Budapest 1 9 7 1 0 8 0 3

0 3 0 2 2 4 4 2 5

2 0 2 1 0 5 0 1 2 0 2 1 0 5 3 1
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Az adatok forintban

2108M-04
Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

Természetes személy adóazonosító jele

Családi neve

Természetes személy adószáma

utóneve

302.
Külszolgálatért kapott jövedelem

Ssz.

314.

315.

A levont előleg alapjának számítása a természetes személy
nyilatkozata alapján

A levont előleg alapjának számítása a természetes személy
nyilatkozata alapján

Egyéb jogcímen kifizetett jövedelem, amely után a természetes
személy kötelezett a 15,5%-os szociális hozzájárulási adó
megfizetésére

313.

307. A 306. sorból az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem

I. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek

a) b)

316.

c) d)
Bevétel

Elszámolható
költség

Az adóelőleg-alap
számításnál

figyelembe vett
jövedelem

300. Munkaviszonyból származó bérjövedelem érdekképviseleti
tagdíj nélkül

Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés

Más bérjövedelem

Más, nem önálló tevékenységből származó jövedelmek

Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés

A levont előleg alapjának számítása a természetes személy
nyilatkozata alapján

A levont előleg alapjának számítása a természetes személy
nyilatkozata alapján

Önálló tevékenységből származó jövedelem

Kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján külföldön adózott,
de a külföldön megfizetett adó beszámításával
belföldön is adóköteles jövedelem

Ebből a bér összege:

Kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is
adózott jövedelem

Ebből a bér összege:

Összevont adóalapba tartozó jövedelmek összege
[A 300-306. és 312-315. sorok d) oszlopába írtak együttesen]

301.

303.

304.

305.

306.

312. Egyéb jogcímen kifizetett jövedelem

e)

A d) oszlopból a négy
vagy több gyermeket

nevelő anyák
kedvezményének az

alapját képező
jövedelem

308. A 306. sorból az európai parlamenti képviselő e
tevékenységéből származó jövedelme

309. A 306. sorból a helyi önkormányzati képviselő e
tevékenységéből származó jövedelme

310. A 306. sorból a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből
származó jövedelme

311.
A 306. sorból a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként
kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más
szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó
jövedelem
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2108M-05
Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

Természetes személy adóazonosító jele Természetes személy adószáma

Családi neve utóneve

A személyi jövedelemadó előlegek elszámolása Adóelőleg

330.

Az összevont adóalapot terhelő adóelőleg levont összege
[A 330. sor b) oszlopában szereplő összegből ténylegesen levonásra került rész]331.

Az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóelőleg

a)

332. Az összevonás alá eső adóköteles bevételről kiállított igazoláson le nem vont adóelőlegként feltüntetett összeg

b)Ssz. III.

Első házasok kedvezménye

neve338. Házastárs adóazonosító jele

A változás bekövetkezésének időpontja339.

IV.

Összevont adóalapot csökkentő kedvezmények

317.
Összevont adóalapot csökkentő négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének összege
(a 300-306. és a 314-315. sorok e) oszlopába írtak együttesen)

a) b)

Az adóelőleg-alap számításnál
figyelembe vett jövedelemSsz. II.

318. Összevont adóalapot csökkentő személyi kedvezmény összege

319.
Összevont adóalapot csökkentő első házasok kedvezményének összege

Nyilatkozat alapján

320. Összevont adóalapot csökkentő családi kedvezmény összege
Nyilatkozat alapján

321.
Összevont adóalapot csökkentő kedvezmények összesen (a 317-320. sorok együttes összege)

322.
Az adóelőleg alapja (a 316. sor csökkentve a 321. sor összegével)

323.
A 316. sorból bérnek minősülő összeg
(A 300-303. sorok d) oszlopába, és a 314-315. sorok a) oszlopába írtak együttesen)
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541. A biztosítási jogviszony megszűnésének időpontja

heti munkaórák száma

A JOGVISZONYRA VONATKOZÓ 
ADATSZOLGÁLTATÁS          év             hó     napig

536. Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság

522.

Munkakör, foglalkozás FEOR

524.

526.

heti munkaórák száma

539. Az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének ideje munkaóra

540. Az arányos szolgálati idő számításának szükségessége

Kód

a)
         év             hó     naptól

b) c)

520.

Munkakör, foglalkozás FEOR

523. Részmunkaidős foglalkoztatás heti munkaórák száma

525.

535.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

528.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód527.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód529.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód534.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód533.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód532.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód531.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód530.

Teljes foglalkoztatás

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

Munkaidő-szervezési intézkedéssel
csökkentett teljes munkaidő

Munkakör, foglalkozás FEOR521.

537. Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

538. Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

Ssz.

542. A GYED folyósítása melletti munkavégzés időtartama

543. A GYES folyósítása melletti munkavégzés időtartama

544. Az örökbefogadói díj  folyósítása melletti munkavégzés időtartama

X.

2108M-08
Adózó adószáma

Családi neve

Adózó adóazonosító jele

Természetes személy adóazonosító jele Természetes személy adószáma

Oldalszám

utóneve

alkalmazás minősége

A biztosítási jogviszony-, ellátások folyósításának időtartama _

_ _

Jelölje, ha olyan természetes személy adatait közli, aki a Tbj. szerint nem minősül biztosítottnak

A Tbj. 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni

Jelölje, ha a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek a
munkavállaló vonatkozásában teljesültek
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TERMÉSZETES SZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról,

járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

2108M

utóneve

Előző családi neve utóneve

külföldi illetőségű
természetes személy

Adózó adószáma

Adózó adóazonosító jele

külföldi illetőségű
természetes személy
szerinti állam

Családi neve utóneve

Tulajdonostársak közösségének adószáma

utóneve

utóneve

A
Z
O
N
O
S
Í
T
Á
S

(B)

Neve (elnevezése)

Családi neve

állampolgárságanemeTermészetes személy adóazonosító jele

Természetes személy adószáma

Őstermelői igazolvány száma

Őstermelők családi gazdaságának
nyilvántartási száma

Születési családi neve

Születési helye születési ideje

év hó nap

Anyja születési családi neve

FELIR azonosító

(C)

A természetes személy társadalombiztosítási azonosító jele

Jelölje, ha a természetes személy nem magyar állampolgárként Magyarországon biztosított 
és lakcím hiányában tajszámmal nem rendelkezik

Bevallási időszak

év hó naptól

_

év hó napig

(D)
Jelölje, ha a bevallása adózói javításnak (helyesbítésnek) minősül

Jelölje, ha a természetes személy a Tbj. 87. § rendelkezéseivel érintett

Jelölje T-betűvel, ha a természetes személlyel kapcsolatosan bevallási kötelezettség nem terhelte
(Csak helyesbítés esetén tölthető ki!)

(E)
A társas vállalkozó nyilatkozata alapján a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot a  

adószámú, elnevezésű társas vállalkozásnál megfizeti.

1 8 6 7 1 2 5 2 2 1 3

          

TVCS Kft.
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Csvórics Gábor

Csvórics Gábor

Szkopál Rozália

Budapest 1 9 8 6 1 0 2 2
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Az adatok forintban

2108M-04
Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

Természetes személy adóazonosító jele

Családi neve

Természetes személy adószáma

utóneve

302.
Külszolgálatért kapott jövedelem

Ssz.

314.

315.

A levont előleg alapjának számítása a természetes személy
nyilatkozata alapján

A levont előleg alapjának számítása a természetes személy
nyilatkozata alapján

Egyéb jogcímen kifizetett jövedelem, amely után a természetes
személy kötelezett a 15,5%-os szociális hozzájárulási adó
megfizetésére

313.

307. A 306. sorból az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem

I. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek

a) b)

316.

c) d)
Bevétel

Elszámolható
költség

Az adóelőleg-alap
számításnál

figyelembe vett
jövedelem

300. Munkaviszonyból származó bérjövedelem érdekképviseleti
tagdíj nélkül

Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés

Más bérjövedelem

Más, nem önálló tevékenységből származó jövedelmek

Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés

A levont előleg alapjának számítása a természetes személy
nyilatkozata alapján

A levont előleg alapjának számítása a természetes személy
nyilatkozata alapján

Önálló tevékenységből származó jövedelem

Kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján külföldön adózott,
de a külföldön megfizetett adó beszámításával
belföldön is adóköteles jövedelem

Ebből a bér összege:

Kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is
adózott jövedelem

Ebből a bér összege:

Összevont adóalapba tartozó jövedelmek összege
[A 300-306. és 312-315. sorok d) oszlopába írtak együttesen]

301.

303.

304.

305.

306.

312. Egyéb jogcímen kifizetett jövedelem

e)

A d) oszlopból a négy
vagy több gyermeket

nevelő anyák
kedvezményének az

alapját képező
jövedelem

308. A 306. sorból az európai parlamenti képviselő e
tevékenységéből származó jövedelme

309. A 306. sorból a helyi önkormányzati képviselő e
tevékenységéből származó jövedelme

310. A 306. sorból a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből
származó jövedelme

311.
A 306. sorból a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként
kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más
szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó
jövedelem

1 8 6 7 1 2 5 2 2 1 3           
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2108M-05
Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

Természetes személy adóazonosító jele Természetes személy adószáma

Családi neve utóneve

A személyi jövedelemadó előlegek elszámolása Adóelőleg

330.

Az összevont adóalapot terhelő adóelőleg levont összege
[A 330. sor b) oszlopában szereplő összegből ténylegesen levonásra került rész]331.

Az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóelőleg

a)

332. Az összevonás alá eső adóköteles bevételről kiállított igazoláson le nem vont adóelőlegként feltüntetett összeg

b)Ssz. III.

Első házasok kedvezménye

neve338. Házastárs adóazonosító jele

A változás bekövetkezésének időpontja339.

IV.

Összevont adóalapot csökkentő kedvezmények

317.
Összevont adóalapot csökkentő négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének összege
(a 300-306. és a 314-315. sorok e) oszlopába írtak együttesen)

a) b)

Az adóelőleg-alap számításnál
figyelembe vett jövedelemSsz. II.

318. Összevont adóalapot csökkentő személyi kedvezmény összege

319.
Összevont adóalapot csökkentő első házasok kedvezményének összege

Nyilatkozat alapján

320. Összevont adóalapot csökkentő családi kedvezmény összege
Nyilatkozat alapján

321.
Összevont adóalapot csökkentő kedvezmények összesen (a 317-320. sorok együttes összege)

322.
Az adóelőleg alapja (a 316. sor csökkentve a 321. sor összegével)

323.
A 316. sorból bérnek minősülő összeg
(A 300-303. sorok d) oszlopába, és a 314-315. sorok a) oszlopába írtak együttesen)
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Csvórics Gábor
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541. A biztosítási jogviszony megszűnésének időpontja

heti munkaórák száma

A JOGVISZONYRA VONATKOZÓ 
ADATSZOLGÁLTATÁS          év             hó     napig

536. Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság

522.

Munkakör, foglalkozás FEOR

524.

526.

heti munkaórák száma

539. Az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének ideje munkaóra

540. Az arányos szolgálati idő számításának szükségessége

Kód

a)
         év             hó     naptól

b) c)

520.

Munkakör, foglalkozás FEOR

523. Részmunkaidős foglalkoztatás heti munkaórák száma

525.

535.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

528.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód527.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód529.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód534.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód533.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód532.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód531.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód530.

Teljes foglalkoztatás

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

Munkaidő-szervezési intézkedéssel
csökkentett teljes munkaidő

Munkakör, foglalkozás FEOR521.

537. Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

538. Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

Ssz.

542. A GYED folyósítása melletti munkavégzés időtartama

543. A GYES folyósítása melletti munkavégzés időtartama

544. Az örökbefogadói díj  folyósítása melletti munkavégzés időtartama

X.

2108M-08
Adózó adószáma

Családi neve

Adózó adóazonosító jele

Természetes személy adóazonosító jele Természetes személy adószáma

Oldalszám

utóneve

alkalmazás minősége

A biztosítási jogviszony-, ellátások folyósításának időtartama _

_ _

Jelölje, ha olyan természetes személy adatait közli, aki a Tbj. szerint nem minősül biztosítottnak

A Tbj. 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni

Jelölje, ha a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek a
munkavállaló vonatkozásában teljesültek
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Az adatok forintban

A családi járulékkedvezmény összege

A társadalombiztosítási járulék alapja

628.
A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által folyósított ellátásban részesülő
személy által fizetendő társadalombiztosítási járulék alapja

633. +/-

617. A nyugdíjjárulék köteles nem rendszeres jövedelem összege

618.

A biztosítottól levont társadalombiztosítási járulék

A társadalombiztosítási járulék köteles nem rendszeres jövedelem összege

631.

A természetes személyt terhelő, és a kifizető által megfizetett társadalombiztosítási járulék

640. A társadalombiztosítási járulék alapja

642.
A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által folyósított ellátásban részesülő
személy által fizetendő, vagy utána megfizetett társadalombiztosítási járulék alapja

643.
A 640-642. sorok összegét terhelő társadalombiztosítási járulék összege (18,5%) és/vagy a
fizetés elmaradásának oka

+/-

406

641. A társadalombiztosítási járulék köteles nem rendszeres jövedelem összege +/-

+/-

+/-

+/-

XIII. A JÁRULÉKOKRA VONATKOZÓ KIFIZETÉSEK ADATAI 
2020. 07. 01-től

615.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített
állami pénzalap által átvállalt összege/
Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege [a) oszlop/c) oszlop]

616. A nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem összege

619. A 616-618. sorokból levont nyugdíjjárulék összege (10%) és/vagy a levonás elmaradásának oka

620. A családi járulékkedvezmény alapja

621.

622. A társas vállalkozó személyes közreműködői díja

623. Családi járulékkedvezményből érvényesíthető összeg

626.

629.
A 626-628. sorokból levont társadalombiztosítási járulék összege (18,5%) és/vagy a levonás
elmaradásának oka

630. A társadalombiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege

A fizetendő társadalombiztosítási járulék összege
(A 629+632. sorok összegéből levonva a 630. sor összege)

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által folyósított ellátásban részesülő
személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja

627.

A felszolgálási díjból levont (megfizetett) társadalombiztosítási járulék alapja

632. A 631. sorból a társadalombiztosítási járulék összege (18,5%)

a) c)Ssz.

Adónem-
kód

b)

408

291

+/-

+/-

+/-

407

+/-

+/-

+/-

+/-

634.
A Tbj. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti munkaviszonyban álló természetes személy esetén a
társadalombiztosítási járulék alapja összesen [A 626-628. és a 631. sorok összege] +/-

Családi neve

2108M-09-02 Oldalszám

Adózó adószáma Adózó adóazonosító jele

Természetes személy adóazonosító jele Természetes személy adószáma

utóneve

_

A biztosítási jogviszony időtartama

alkalmazás minősége

Családi járulékkedvezmény igénybevétele

_

_
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378 490

Ny.v.:5.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.07.08 09.54.30



TERMÉSZETES SZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról,

járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

2108M

utóneve

Előző családi neve utóneve

külföldi illetőségű
természetes személy

Adózó adószáma

Adózó adóazonosító jele

külföldi illetőségű
természetes személy
szerinti állam

Családi neve utóneve

Tulajdonostársak közösségének adószáma

utóneve

utóneve

A
Z
O
N
O
S
Í
T
Á
S

(B)

Neve (elnevezése)

Családi neve

állampolgárságanemeTermészetes személy adóazonosító jele

Természetes személy adószáma

Őstermelői igazolvány száma

Őstermelők családi gazdaságának
nyilvántartási száma

Születési családi neve

Születési helye születési ideje

év hó nap

Anyja születési családi neve

FELIR azonosító

(C)

A természetes személy társadalombiztosítási azonosító jele

Jelölje, ha a természetes személy nem magyar állampolgárként Magyarországon biztosított 
és lakcím hiányában tajszámmal nem rendelkezik

Bevallási időszak

év hó naptól

_

év hó napig

(D)
Jelölje, ha a bevallása adózói javításnak (helyesbítésnek) minősül

Jelölje, ha a természetes személy a Tbj. 87. § rendelkezéseivel érintett

Jelölje T-betűvel, ha a természetes személlyel kapcsolatosan bevallási kötelezettség nem terhelte
(Csak helyesbítés esetén tölthető ki!)

(E)
A társas vállalkozó nyilatkozata alapján a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot a  

adószámú, elnevezésű társas vállalkozásnál megfizeti.

1 8 6 7 1 2 5 2 2 1 3

          

TVCS Kft.

8 3 3 0 1 2 3 0 2 2 1 H U

           

           

         

                        

Malaczkó István

Malaczkó István

Radnics Ilona

Tököl 1 9 5 7 0 5 2 1

0 2 1 2 0 1 7 0 9

2 0 2 1 0 5 0 1 2 0 2 1 0 5 3 1

           

Ny.v.:5.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.07.08 09.54.30



Az adatok forintban

2108M-04
Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

Természetes személy adóazonosító jele

Családi neve

Természetes személy adószáma

utóneve

302.
Külszolgálatért kapott jövedelem

Ssz.

314.

315.

A levont előleg alapjának számítása a természetes személy
nyilatkozata alapján

A levont előleg alapjának számítása a természetes személy
nyilatkozata alapján

Egyéb jogcímen kifizetett jövedelem, amely után a természetes
személy kötelezett a 15,5%-os szociális hozzájárulási adó
megfizetésére

313.

307. A 306. sorból az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem

I. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek

a) b)

316.

c) d)
Bevétel

Elszámolható
költség

Az adóelőleg-alap
számításnál

figyelembe vett
jövedelem

300. Munkaviszonyból származó bérjövedelem érdekképviseleti
tagdíj nélkül

Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés

Más bérjövedelem

Más, nem önálló tevékenységből származó jövedelmek

Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés

A levont előleg alapjának számítása a természetes személy
nyilatkozata alapján

A levont előleg alapjának számítása a természetes személy
nyilatkozata alapján

Önálló tevékenységből származó jövedelem

Kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján külföldön adózott,
de a külföldön megfizetett adó beszámításával
belföldön is adóköteles jövedelem

Ebből a bér összege:

Kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is
adózott jövedelem

Ebből a bér összege:

Összevont adóalapba tartozó jövedelmek összege
[A 300-306. és 312-315. sorok d) oszlopába írtak együttesen]

301.

303.

304.

305.

306.

312. Egyéb jogcímen kifizetett jövedelem

e)

A d) oszlopból a négy
vagy több gyermeket

nevelő anyák
kedvezményének az

alapját képező
jövedelem

308. A 306. sorból az európai parlamenti képviselő e
tevékenységéből származó jövedelme

309. A 306. sorból a helyi önkormányzati képviselő e
tevékenységéből származó jövedelme

310. A 306. sorból a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből
származó jövedelme

311.
A 306. sorból a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként
kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más
szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó
jövedelem

1 8 6 7 1 2 5 2 2 1 3           

8 3 3 0 1 2 3 0 2 2            

Malaczkó István

35 000

35 000
Ny.v.:5.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.07.08 09.54.30



2108M-05
Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

Természetes személy adóazonosító jele Természetes személy adószáma

Családi neve utóneve

A személyi jövedelemadó előlegek elszámolása Adóelőleg

330.

Az összevont adóalapot terhelő adóelőleg levont összege
[A 330. sor b) oszlopában szereplő összegből ténylegesen levonásra került rész]331.

Az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóelőleg

a)

332. Az összevonás alá eső adóköteles bevételről kiállított igazoláson le nem vont adóelőlegként feltüntetett összeg

b)Ssz. III.

Első házasok kedvezménye

neve338. Házastárs adóazonosító jele

A változás bekövetkezésének időpontja339.

IV.

Összevont adóalapot csökkentő kedvezmények

317.
Összevont adóalapot csökkentő négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének összege
(a 300-306. és a 314-315. sorok e) oszlopába írtak együttesen)

a) b)

Az adóelőleg-alap számításnál
figyelembe vett jövedelemSsz. II.

318. Összevont adóalapot csökkentő személyi kedvezmény összege

319.
Összevont adóalapot csökkentő első házasok kedvezményének összege

Nyilatkozat alapján

320. Összevont adóalapot csökkentő családi kedvezmény összege
Nyilatkozat alapján

321.
Összevont adóalapot csökkentő kedvezmények összesen (a 317-320. sorok együttes összege)

322.
Az adóelőleg alapja (a 316. sor csökkentve a 321. sor összegével)

323.
A 316. sorból bérnek minősülő összeg
(A 300-303. sorok d) oszlopába, és a 314-315. sorok a) oszlopába írtak együttesen)

1 8 6 7 1 2 5 2 2 1 3           

8 3 3 0 1 2 3 0 2 2            

Malaczkó István

35 000

5 250

5 250

          

2 0 2 1     

Ny.v.:5.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.07.08 09.54.30



541. A biztosítási jogviszony megszűnésének időpontja

heti munkaórák száma

A JOGVISZONYRA VONATKOZÓ 
ADATSZOLGÁLTATÁS          év             hó     napig

536. Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság

522.

Munkakör, foglalkozás FEOR

524.

526.

heti munkaórák száma

539. Az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének ideje munkaóra

540. Az arányos szolgálati idő számításának szükségessége

Kód

a)
         év             hó     naptól

b) c)

520.

Munkakör, foglalkozás FEOR

523. Részmunkaidős foglalkoztatás heti munkaórák száma

525.

535.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

528.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód527.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód529.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód534.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód533.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód532.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód531.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód530.

Teljes foglalkoztatás

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

Munkaidő-szervezési intézkedéssel
csökkentett teljes munkaidő

Munkakör, foglalkozás FEOR521.

537. Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

538. Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

Ssz.

542. A GYED folyósítása melletti munkavégzés időtartama

543. A GYES folyósítása melletti munkavégzés időtartama

544. Az örökbefogadói díj  folyósítása melletti munkavégzés időtartama

X.

2108M-08
Adózó adószáma

Családi neve

Adózó adóazonosító jele

Természetes személy adóazonosító jele Természetes személy adószáma

Oldalszám

utóneve

alkalmazás minősége

A biztosítási jogviszony-, ellátások folyósításának időtartama _

_ _

Jelölje, ha olyan természetes személy adatait közli, aki a Tbj. szerint nem minősül biztosítottnak

A Tbj. 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni

Jelölje, ha a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek a
munkavállaló vonatkozásában teljesültek

 1

1 8 6 7 1 2 5 2 2 1 3           

8 3 3 0 1 2 3 0 2 2            

Malaczkó István

2 0 2 1 0 5 0 1 2 0 2 1 0 5 3 1

0  4 1  2 1 0 5 0 1 0 0 1

3 9 1 0 2 0 2 1 0 5 0 1 2 0 2 1 0 5 3 1

                    

                    

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

    

N
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TERMÉSZETES SZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ
a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról,

járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

2108M

utóneve

Előző családi neve utóneve

külföldi illetőségű
természetes személy

Adózó adószáma

Adózó adóazonosító jele

külföldi illetőségű
természetes személy
szerinti állam

Családi neve utóneve

Tulajdonostársak közösségének adószáma

utóneve

utóneve

A
Z
O
N
O
S
Í
T
Á
S

(B)

Neve (elnevezése)

Családi neve

állampolgárságanemeTermészetes személy adóazonosító jele

Természetes személy adószáma

Őstermelői igazolvány száma

Őstermelők családi gazdaságának
nyilvántartási száma

Születési családi neve

Születési helye születési ideje

év hó nap

Anyja születési családi neve

FELIR azonosító

(C)

A természetes személy társadalombiztosítási azonosító jele

Jelölje, ha a természetes személy nem magyar állampolgárként Magyarországon biztosított 
és lakcím hiányában tajszámmal nem rendelkezik

Bevallási időszak

év hó naptól

_

év hó napig

(D)
Jelölje, ha a bevallása adózói javításnak (helyesbítésnek) minősül

Jelölje, ha a természetes személy a Tbj. 87. § rendelkezéseivel érintett

Jelölje T-betűvel, ha a természetes személlyel kapcsolatosan bevallási kötelezettség nem terhelte
(Csak helyesbítés esetén tölthető ki!)

(E)
A társas vállalkozó nyilatkozata alapján a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot a  

adószámú, elnevezésű társas vállalkozásnál megfizeti.

1 8 6 7 1 2 5 2 2 1 3

          

TVCS Kft.

8 3 9 6 0 3 1 7 1 1 1 H U

           

           

         

                        

Vejmola István

Vejmola István

Gálik Borbála

Budapest 1 9 7 5 0 6 0 7

0 3 3 1 4 0 3 6 0

2 0 2 1 0 5 0 1 2 0 2 1 0 5 3 1
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Az adatok forintban

2108M-04
Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

Természetes személy adóazonosító jele

Családi neve

Természetes személy adószáma

utóneve

302.
Külszolgálatért kapott jövedelem

Ssz.

314.

315.

A levont előleg alapjának számítása a természetes személy
nyilatkozata alapján

A levont előleg alapjának számítása a természetes személy
nyilatkozata alapján

Egyéb jogcímen kifizetett jövedelem, amely után a természetes
személy kötelezett a 15,5%-os szociális hozzájárulási adó
megfizetésére

313.

307. A 306. sorból az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem

I. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek

a) b)

316.

c) d)
Bevétel

Elszámolható
költség

Az adóelőleg-alap
számításnál

figyelembe vett
jövedelem

300. Munkaviszonyból származó bérjövedelem érdekképviseleti
tagdíj nélkül

Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés

Más bérjövedelem

Más, nem önálló tevékenységből származó jövedelmek

Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés

A levont előleg alapjának számítása a természetes személy
nyilatkozata alapján

A levont előleg alapjának számítása a természetes személy
nyilatkozata alapján

Önálló tevékenységből származó jövedelem

Kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján külföldön adózott,
de a külföldön megfizetett adó beszámításával
belföldön is adóköteles jövedelem

Ebből a bér összege:

Kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is
adózott jövedelem

Ebből a bér összege:

Összevont adóalapba tartozó jövedelmek összege
[A 300-306. és 312-315. sorok d) oszlopába írtak együttesen]

301.

303.

304.

305.

306.

312. Egyéb jogcímen kifizetett jövedelem

e)

A d) oszlopból a négy
vagy több gyermeket

nevelő anyák
kedvezményének az

alapját képező
jövedelem

308. A 306. sorból az európai parlamenti képviselő e
tevékenységéből származó jövedelme

309. A 306. sorból a helyi önkormányzati képviselő e
tevékenységéből származó jövedelme

310. A 306. sorból a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből
származó jövedelme

311.
A 306. sorból a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként
kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más
szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó
jövedelem

1 8 6 7 1 2 5 2 2 1 3           

8 3 9 6 0 3 1 7 1 1            

Vejmola István

35 000

35 000
Ny.v.:5.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.07.08 09.54.30



2108M-05
Adózó adóazonosító jeleAdózó adószáma

Természetes személy adóazonosító jele Természetes személy adószáma

Családi neve utóneve

A személyi jövedelemadó előlegek elszámolása Adóelőleg

330.

Az összevont adóalapot terhelő adóelőleg levont összege
[A 330. sor b) oszlopában szereplő összegből ténylegesen levonásra került rész]331.

Az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóelőleg

a)

332. Az összevonás alá eső adóköteles bevételről kiállított igazoláson le nem vont adóelőlegként feltüntetett összeg

b)Ssz. III.

Első házasok kedvezménye

neve338. Házastárs adóazonosító jele

A változás bekövetkezésének időpontja339.

IV.

Összevont adóalapot csökkentő kedvezmények

317.
Összevont adóalapot csökkentő négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének összege
(a 300-306. és a 314-315. sorok e) oszlopába írtak együttesen)

a) b)

Az adóelőleg-alap számításnál
figyelembe vett jövedelemSsz. II.

318. Összevont adóalapot csökkentő személyi kedvezmény összege

319.
Összevont adóalapot csökkentő első házasok kedvezményének összege

Nyilatkozat alapján

320. Összevont adóalapot csökkentő családi kedvezmény összege
Nyilatkozat alapján

321.
Összevont adóalapot csökkentő kedvezmények összesen (a 317-320. sorok együttes összege)

322.
Az adóelőleg alapja (a 316. sor csökkentve a 321. sor összegével)

323.
A 316. sorból bérnek minősülő összeg
(A 300-303. sorok d) oszlopába, és a 314-315. sorok a) oszlopába írtak együttesen)

1 8 6 7 1 2 5 2 2 1 3           

8 3 9 6 0 3 1 7 1 1            

Vejmola István

35 000

5 250

5 250

          

2 0 2 1     
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541. A biztosítási jogviszony megszűnésének időpontja

heti munkaórák száma

A JOGVISZONYRA VONATKOZÓ 
ADATSZOLGÁLTATÁS          év             hó     napig

536. Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság

522.

Munkakör, foglalkozás FEOR

524.

526.

heti munkaórák száma

539. Az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének ideje munkaóra

540. Az arányos szolgálati idő számításának szükségessége

Kód

a)
         év             hó     naptól

b) c)

520.

Munkakör, foglalkozás FEOR

523. Részmunkaidős foglalkoztatás heti munkaórák száma

525.

535.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

528.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód527.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód529.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód534.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód533.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód532.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód531.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód530.

Teljes foglalkoztatás

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

Munkaidő-szervezési intézkedéssel
csökkentett teljes munkaidő

Munkakör, foglalkozás FEOR521.

537. Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

538. Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság Kód

Ssz.

542. A GYED folyósítása melletti munkavégzés időtartama

543. A GYES folyósítása melletti munkavégzés időtartama

544. Az örökbefogadói díj  folyósítása melletti munkavégzés időtartama

X.

2108M-08
Adózó adószáma

Családi neve

Adózó adóazonosító jele

Természetes személy adóazonosító jele Természetes személy adószáma

Oldalszám

utóneve

alkalmazás minősége

A biztosítási jogviszony-, ellátások folyósításának időtartama _

_ _

Jelölje, ha olyan természetes személy adatait közli, aki a Tbj. szerint nem minősül biztosítottnak

A Tbj. 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni

Jelölje, ha a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek a
munkavállaló vonatkozásában teljesültek
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ÁFA BEVALLÁS (bevallás, adatszolgáltatás)

2165A

Adózó adószáma / csoportazonosító száma 18671252213

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja 7324650262

Adózó neve TVCS Kft. "v.a."

Ügyintéző neve SOVÁNY MÓNIKA

Ügyintéző telefonszáma 06309007911

Bevallási időszak kezdete 2021.05.01.

Bevallási időszak vége 2021.05.31.

Bevallás jellege O

Bevallás gyakorisága H

Bevallás típusa V

Bevallás fajtája 1

Kitöltött 04 lapok száma 1

Partnerek száma 6

Adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma 1174225220049612

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve OTP BANK NYRT

Kiutalást nem kér jelölése X

Aláírás helysége Tököl

Aláírás dátum 2021.06.24.

01-01

Bevallási időszak kezdete 2021.05.01.

Bevallási időszak vége 2021.05.31.

Az adó alapja 
(tényleges vagy helyesbített)  

b

Az adó összege  
(tényleges vagy helyesbített)  

c

07. 27 %-os kulcs alá tartozó értékesítés 4964 ezer 1340 ezer

36. Összesen (01 - 35. sorok) 4964 ezer 1340 ezer

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tököl 2021.06.24                          Aláírás: _____________________________

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány jelen kitöltöttség mellett papír alapon nem küldhető be!     1.lap - Nyomtatva: 2021.07.12 14.47.46



01-02

Bevallási időszak kezdete 2021.05.01.

Bevallási időszak vége 2021.05.31.

Az adó alapja 
(tényleges vagy 

helyesbített)  
b

Az adó összege  
(tényleges vagy 

helyesbített)  
c

66. 27 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, 
szolgáltatás után

1070 ezer 289 ezer

01-03

Bevallási időszak kezdete 2021.05.01.

Bevallási időszak vége 2021.05.31.

Az adó alapja 
(tényleges vagy helyesbített)  

b

Az adó összege  
(tényleges vagy helyesbített)  

c

76. Összesen (63-75. sorok összege) 1070 ezer 289 ezer

Önellenőrzés 
esetén  

az eredeti adó 
összege  

b

Az adó összege  
(tényleges vagy 

helyesbített)  
c

Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a 
levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete (36. sor - 76. sor - 
82.sor) 83.

1062 ezer 1051 ezer

84. Befizetendő adó összege (a 83. sor adata, ha előjel nélküli) 1062 ezer 1051 ezer

01-05

Bevallási időszak kezdete 2021.05.01.

Bevallási időszak vége 2021.05.31.

Partnerszám 
irányonként 

(db) b

Számla 
darabszám 
összesen c

Az adó alapja 
(tényleges vagy 
helyesbített) d

Az adó összege 
(tényleges vagy 

helyesbített) e

Termékbeszerzés / szolgáltatás 
igénybevétel számlatételeinek összege 
összesen 105.

6 db 6 db 1073 ezer 290 ezer

Termékbeszerzés / szolgáltatás 
igénybevétel tételesen részletezett 
korrekcióinak összege összesen 106.

0 db 0 db 0 ezer 0 ezer

Összesítő jelentésekben szereplő 
termékbeszerzés / szolgáltatás 
igénybevétel összege összesen (A 105., 
106. sorok adata összesen) 108.

6 db 6 db 1073 ezer 290 ezer

Adószám: 18671252213 Adóazonosító jele:  

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány jelen kitöltöttség mellett papír alapon nem küldhető be!     2.lap - Nyomtatva: 2021.07.12 14.47.46



04

Az önellenőrzéssel helyesbített időszak kezdete 2021.05.01.

Az önellenőrzéssel helyesbített időszak vége 2021.05.31.

A módosított összeg  
c

1. A felszámított önellenőrzési pótlék alapja 0 ezer

2. A felszámított önellenőrzési pótlék összege 0 ezer

3. Az önellenőrzés eredményeként kimutatott kötelezettség növekedés 0 ezer

4. Az önellenőrzés eredményeként kimutatott kötelezettség csökkenés 11 ezer

Adószám: 18671252213 Adóazonosító jele:  

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány jelen kitöltöttség mellett papír alapon nem küldhető be!     3.lap - Nyomtatva: 2021.07.12 14.47.46



Adószám: 18671252213 Adóazonosító jele:  
ÁFA BEVALLÁS (bevallás, adatszolgáltatás)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tököl 2021.06.24                          Aláírás: _____________________________
Ny.v.:2.0 A nyomtatvány jelen kitöltöttség mellett papír alapon nem küldhető be!     4.lap - Nyomtatva: 2021.07.12 14.47.46



Előterjesztés
a képviselő-testület 2021. augusztus 5-i ülésére

Tárgy: „TVCS Kft. 2021.05.31-i tevékenységet lezáró
mérlegbeszámolója és kiegészítő mellékleteElőterjesztő Hoffman Pál polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Taligás MargitVéleményező bizottság neve Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi BizottságAz ülések időpontja 2021. augusztus 5.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás
Tisztelt Képviselő-testület!

Tököl Város Önkormányzat Polgármestere 27/2021. (III. 23.) számú határozatában úgy döntött, hogy 
a TVCS Kft-t jogutód nélkül megszünteti és elrendeli a végelszámolását 2021. június 1-től kezdődően. 
Ettől az időponttól székhelyének címe: 2316 Tököl, Fő u. 117. Végelszámolójává Taligás Margit egyéni 
vállalkozót (nyilvántartási száma: 3415244, adószáma: 50478200-1-33) választotta meg. A 
végelszámolás kezdetével megszűnt a társaság KIVA adózási formája. A társaság 2021.05.31-ig tartó 
időszakának tevékenységet záró mérlegbeszámolója és a hozzá kapcsolódó kiegészítő melléklet, 
továbbá a könyvvizsgálói jelentés, záró adóbevallások 2021.06.23-i dátummal elkészültek. Erre az 
időszakra vonatkozó eredmény 1.754eFt nyereség. Az eredményre ható tényezőket - kiemelve a 
legjelentősebbeket - a következőkben foglaltuk össze:

A társaság fő tevékenysége ebben az időszakban is a Tököl Városi Uszoda üzemeltetése volt. Az 
üzemeltetést továbbra is befolyásolta az előző év folytatásaként a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos 
intézkedések megtétele. Zárva kellett tartani az uszodát, nem fogadhatott vendégeket, kivételt jelentett 
a versenyszerűen sportolók uszodahasználata. A vezetés feladata volt a munkavállalók megtartása, a 
csökkentett üzemmódú foglalkoztatás megoldása, illetve a szükséges karbantartási feladatok 
végzésének előrehozása. Az üzemeltetés során szokásos gépészetet érintő karbantartási költségek 
felmerültek, illetve az uszoda használattal kapcsolatos vízminőség vizsgálat költségei, vegyszerek, 
tisztítószerek is megjelentek. A költségek ellentételezésére továbbra is fenntartottuk az 50 %-os 
bértámogatással járó pályázatunkat, ebből származó bevételünk 4 hónap alatt 4.691eFt volt. Év 
elejétől módosításra került az Önkormányzattal kötött Létesítmény üzemeltetési szerződés, oly 
módon, hogy az addigi üzemeltetési díj lecsökkent havonta nettó 4.687.00 Ft-ról 3.620.000 Ft-ra, 
illetve január 1-től a jegy- és bérlet bevételek közvetlenül a társaság bevételét képezték. Ezekkel az 
intézkedésekkel biztosítható volt az uszoda működésének pénzügyi háttere. Az uszoda üzemeltetését a 
társaság a már hivatkozott határozat értelmében 2021.04.30-ig látta el.

A COVID-19 járvány miatti támogatások a béren kívül érintették a KIVA adónemet is, az ilyen címen 
keletkezett megtakarítás összege mintegy 912eFt.

A korábbi víz- és csatornaszolgáltatáshoz, valamint a hulladékszállítási szolgáltatáshoz tartozóan 
nyilvántartott követelések beszedése folytatódott, 2021.05.31-ig 1.257eFt gyarapította a társaság 
bankszámláját, 2014. évtől kezdődően 2021.05.31-ig összesen 54.931eFt folyt be ilyen címen, ez az 
induló kinnlevőség összegének 58,8 %-a. Jelenleg 2021.05.31-én 49 fő tartozót tartunk nyilván, 
tartozásuk összesen 5.742eFt.

További eredményt befolyásoló tényező volt az uszodai bevételek szabályszerű kezeléséhez szükséges 
KASSZA Programcsomag és a hozzátartozó Uszoda PC-monitor-nyomtató tárgyi eszköz térítés nélkül 
átadása az Önkormányzat részére, az ebből fakadó veszteség 1.294eFt.

Javította az eredményt a FREE INVEST Kft-vel folytatott és 2021.05.31-ig befejezett eredményes per, 
visszakaptuk a per során kifizetett szakértői díjakat, összegük 1.221eFt.

Tekintettel a társaság jogutód nélküli megszüntetésére és végelszámolásának elrendelésére a társaság 
vezetése fontos feladatának tekintette a felkészülést a 2021.05.31-i tevékenységet lezáró 
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mérlegbeszámoló minél rövidebb idő alatti elkészítésére, tekintettel a jogszabályi elvárásokra. Ezen 
túlmenően a társaság 2021.05.31-ig a következőkben felsorolt feladatokat végezte el: Az uszoda 
működtetéséhez köthető okafogyottá vált szerződések felmondásra kerültek, illetve jogutódlással az 
Önkormányzatnál folytatódtak. Sikerült megegyezni a partnerekkel a szerződéstől eltérő felmondási 
idő miatti szankciómentességről. Az uszodában foglalkoztatott munkavállalók Önkormányzatnál 
történő továbbfoglalkoztatásának adminisztrációs és kommunikációs feladatai határidőben 
2021.04.30-i dátummal befejeződtek. Azonos dátummal az 1 fő kinnlévőségkezelő munkaviszonya is 
megszűnt, új feladattal a polgármesteri hivatalnál folytatja jogviszonyát. A bevételt jelentő szerződések 
közül az ingatlan bérbeadással kapcsolatos szerződések megszűntek, a társaság tulajdonában lévő 
traktor bérleti szerződése viszont továbbra is élő. A végelszámolás időszaka alatt tovább folytatódik a 
lakossági víz-, szennyvíz-, szemétszállítási díjtartozások beszedése.

A TVCS Kft. Felügyelőbizottsága tárgyalta a tevékenységet záró mérlegbeszámolót és mellékleteit, 
határozatában elfogadásra javasolja a tulajdonos Önkormányzat számára.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a társaság 2021.05.31-i tevékenységet lezáró 
mérlegbeszámolóját és kiegészítő mellékletét hagyja jóvá, és a következő határozati javaslatot fogadja 
el.

.../2021. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a TVCS Kft. 2021.05.31-i tevékenységet lezáró egyszerűsített 
beszámolóját és kiegészítő mellékletét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 
27.840eFt, az adózott eredménye 1.754eFt (nyereség). Jóváhagyja az adózott eredmény 
eredménytartalékba helyezését.

Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

AláírásElőterjesztő:Szakmai előkészítő:Irodavezető:Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, a Pénzügyi Irodavezető:Törvényességi szempontból: jegyző
J
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Előterjesztés
a képviselő-testület 2021. augusztus 5-i ülésére

Tárgy: TVCS Kft. „v.a." 2021.06.01-i végelszámolási nyitó mérlegeElőterjesztő Hoffman Pál polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Taligás MargitVéleményező bizottság neve Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi BizottságAz ülések időpontja 2021. augusztus 5.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás
Tisztelt Képviselő-testület!

Tököl Város Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (III. 23.) számú határozatában úgy döntött, 
hogy a TVCS Kft-t jogutód nélkül megszünteti és elrendeli a végelszámolását 2021. június 1-től 
kezdődően. A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV.3.) Korm. rendelet 4. § (1) 
számú bekezdése szerint a tevékenységet lezáró beszámoló mérlege alapján a végelszámolás kezdő 
időpontjával végelszámolási nyitó mérleget kell készíteni. A végelszámolási nyitó mérleget a hitelezői 
igények bejelentése és a vagyoni helyzet felmérése alapján korrigálni lehet. A TVCS Kft. „v.a.” nyitó 
mérlege megegyezik a tevékenységet lezáró mérleg adataival, korrekcióra nem került sor. A hitelezők 
a végelszámolás megindításának közzétételét követő 40 napon belül jelenthették be hitelezői 
igényüket, ez a határidő lejárt, hitelezői igénybejelentés nem érkezett. Csatolom a végelszámolási nyitó 
mérleget, az adatokhoz az alábbiakban részletezett magyarázatok tartoznak:

1. ) Befektetett eszközök soron a következő tárgyi eszközök találhatók 5.739 eFt
összegben: TUBER traktor nettó értéke 5.738.587 Ft, ügyfélszolgálati pult nettó értéke 
nulla, ASUS laptop nettó értéke nulla, LENOVO M73SFF asztali számítógép nettó értéke 
nulla.

2. ) A követelések teljes összege 3.201eFt, amely tartalmazza a lakossági víz
szennyvíz- hulladékszállítási tartozásokat (5.742eFt), és az erre való tekintettel 
elszámolt értékvesztést (- 3.445eFt), továbbá Önkormányzattal szembeni számla 
követelést (349eFt, kiegyenlítése 2021.06.28-án megtörtént), és a helyi iparűzési adó 
(555eFt) túlfizetését, melyet a későbbiekben átvezetéssel kompenzálunk.

3. ) Pénzeszközök sor a bankszámlákon és a pénztárban lévő pénzállomány
összegét mutatja 2021.06.01-i állapot szerint, összege 18.900eFt. A 2021.05.31-i nyitó 
számlakivonatok főkönyvi számlákkal történő egyeztetése, valamint a házipénztár 
címlet szerinti ellenőrzése a mérlegforduló nappal megtörtént.

4. ) A saját tőke 2021. június 01-i nyitó állományának értéke 17.919eFt, ebből a
jegyzett tőke összege 3.000eFt.

5. ) Kötelezettségek értéke 2 646eFt, a szállítókkal (1 202eFt), NAV-val (1 051eFt
ÁFA, 143eFt KIVA), jogi képviselettel (191eFt) és magánszeméllyel (59eFt) szembeni 
kötelezettségeket tartalmazza. Ezen kötelezettségeinek a társaság 2021. június 
hónapban eleget tett, kivéve az 59eFt-ot, amely összeg kifizetésére hagyatékátadó 
végzés hiányában nem került sor, illetve a jogi képviselettel kapcsolatos tartozás a 
végelszámolás befejeződésével zárul le.

6. ) Passzív időbeli elhatárolások számlacsoport a traktor miatt kapott támogatás 
elhatárolását tartalmazza, összege 7.275eFt, a végelszámolás lezárásakor rendeződik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a társaság 2021.06.01-i végelszámolási nyitó mérlegét 
hagyja jóvá, és a következő határozati javaslatot fogadja el.
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.../2021. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselö-testülete elfogadja a TVCS Kft. „v.a." 2021.06.01-i egyszerűsített beszámoló 
végelszámolási nyitó mérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 27.840eFt.

Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

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

AláírásElőterjesztő:Szakmai előkészítő:Irodavezető:
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M É R L E G  "A"  2021

Tárgyév
1000 Ft

Módosítás
 1000 Ft

Időszak:

Előző év
1000 Ft

TVCS KFT . " V.A." 2021.06.01. Nyitó mérleg

2021.06.01  -      .  .

BSM Bt.

18671252-9311-572-13
13-09-128367

KSH-szám:
Cégjegyzékszám:

E S Z K Ö Z Ö K
05.739Befektetett eszközökA.

00Immateriális javak I.

05.739Tárgyi eszközök II.

00Befektetett pénzügyi eszközök III.

022.101ForgóeszközökB.

00Készletek I.

03.201Követelések II.

00Értékpapírok III.

018.900Pénzeszközök IV.

00Aktív időbeli elhatárolásokC.

027.840E S Z K Ö Z Ö K   Ö S S Z E S E N

F O R R Á S O K
017.919Saját tőkeD.

03.000Jegyzett tőke I.

00Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) II.

041.834Tőketartalék III.

0-28.669Eredménytartalék IV.

00Lekötött tartalék V.

00Értékelési tartalék VI.

01.754Adózott eredmény VII.

00CéltartalékokE.

02.646KötelezettségekF.

00Hátrasorolt kötelezettségek I.

00Hosszú lejáratú kötelezettségek II.

02.646Rövid lejáratú kötelezettségek III.

07.275Passzív időbeli elhatárolásokG.

027.840F O R R Á S O K    Ö S S Z E S E N

Tököl, 2021.07.12.
cégszerű aláírás



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. augusztus 5-i ülésére

Tárgy: Sporttelep használata

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztő Hoffman Pál polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Balogh JánosnéAz ülések időpontja 2021.08.05.Véleményező bizottság neve PTKÜB, OMSBAz előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség, név szerinti szavazás
A 60/2016. (111.31.) számú határozatukkal térítésmentesen biztosították a tököli 2044 hrsz. alatti, 
természetben Tököl Sport u. 1. szám alatti, Sporttelep megjelölésű ingatlan használatát a Városi 
Sportkör Tököl Egyesület részére, a mellékelt szerződés alapján. A használati idő 2021. március 31-én 
- a vészhelyzet időtartama alatt - lejárt, ezért a haszonkölcsön szerződés időtartamának módosítására 
van szükség.

Az épületen belül lévő vendéglátó egységet működtető BALU SPORT Kft-vel a Városi Sportkör Tököl 
Egyesület kötött szerződést 2016-ban, melynek érvényessége 2021.09.01. A szerződés lejártát 
követően a szerződés hosszabbításról az egyesület a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

Kérem, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek!

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

Tököl Város Képviselő-testülete,

1. ) a tököli 2044 hrsz. alatti, természetben Tököl Sport u. 1. szám alatti, Sporttelep megjelölésű
ingatlan vonatkozásában a Városi Sportkör Tököl Egyesülettel kötött haszonkölcsön szerződés 
időtartamát 2026.03.31-ig meghosszabbítja.

2. ) felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

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



Haszonkölcsön szerződés időtartamának módosítása

amely létrejött a mai napon
Tököl Város Önkormányzat
(2316 Tököl, Fő u. 117. képv.: Hoffman Pál polgármester)

a továbbiakban, mint Kölcsönadó részéről.................. —.................... ........ .......................
-míg a másik részről pedig a

Városi Sportkör Tököl 
(2316. Tököl, Sport u. 1 ..jelzőszám: 13-02-0000418, képv.: Márczy Gábor elnök)

a továbbiakban, mint kölcsönvevö részéröl az alábbiak szerint:

1. A Felek elöljáróban rögzítik, hogy 2016. ápr. 14.-n közöttük meghatározott időre 
szóló Haszonkölcsön szerződés jött létre a 2316. Tököl, Sport u. 1. - 2044. hrsz. - 
alatti ingatlan vonatkozásában, amely szerződés - a meghatározott idő elmúlása miatt - 
2021.03.31-én megszűnt.

2. A Felek a jelen okiratban az 1. pont szerinti szerződést időtartamát módosítják oly 
módon, hogy a szerződés megszűnésének időpontját 2026.03.31-re változtatják.
A szerződés egyéb rendelkezései változatlanok.

Kelt: Tököl, 2021.......................................

Tököl Város Önkormányzat
Kölcsönadó

Városi Sportkör Tököl 
Kölcsönvevö



HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
amely létrejött

egyrészről Tököl Város önkormányzata (2316 Tököl, Fő u. 117.. képviseletében: Hofíman 
Pál polgármester) továbbiakban Kölcsönadó,

másrészről a Városi Sportkör Tököl (TE-418, 2316 Tököl, Sport u. 1képviseletében: 
Hamar István elnök), továbbiakban: Kölcsönvevő

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

1. A Kölcsönadó kizárólagos tulajdonát képezi és - az alábbi kivétellel - kizárólagos 
rendelkezése alatt áll a tököli 2044 hrsz. - természetben: Tököl, Sport u. 1. sz. - alatti 
sporttelep megjelölésű ingatlan Az ingatlan kerített, azon található egy felülépítmény, 
két labdarúgópálya és két db lelátó.
Az ingatlanon található felülépítményben helyezkedik el a Klubház, valamint egy 
vendéglátóipari egység, amit Kölcsönvevő külön bérleti szerződés alapján hasznosít.

2. Az ingatlan a Felek által megtekintett állapotban, képezi a jelen ügylet tárgyát.

3. A Kölcsönadó a Kölcsönvevő részére rendeltetésszerű használat, sporttevékenység 
folytatása céljára, meghatározott időre, ötévi időtartamra 2016. április 01. - 2021. 
március 31. között, haszonkölcsönbe adja az 1. pont szerinti ingatlant.

4. A Felek megállapítják, hogy a Kölcsönvevő kizárólagosan jogosult az 1. pont szerinti 
ingatlan cs helyiségcsoport használatára. A Kölcsönvevő jogosult a saját nevében 
hasznosítani az 1. pont szerinti bérleti szerződéssel az abban meghatározott 
helyiségcsoportot, oly módon, hogy a szerződést jóváhagyásra köteles benyújtani a 
kölcsönadó képviselő-testületnek.

5. A Feick megállapodnak, hogy a létesítmények és helyiségek használata térítésmentes, 
és a felmerülő rezsi jellegű költségeket a kölcsönadó fizeti az 1. pont szerinti 
vendéglátó egység kivételével.

6. A Kölcsönadó egyéb érdekeinek szem előtt tartása miatt, a jelen létesítményt 
térítésmentesen biztosítja a Kölcsönvevő részére.

7. A jelen szerződés megszűnik a határozott idő elteltével, illetve rendes vagy rendkívüli 
felmondással. A használat megszűnésekor a Kölcsönvevő köteles az ingatlant az 
ingóságaival együtt elhagyni mindennemű elhelyezési, megtérítési vagy egyéb igény 
nélkül, az eredeti műszaki állapotban Kölcsönadó részére átadni.

8. A Felek jogosultak jelen szerződést 6 (hat hónap) felmondással felmondani (rendes 
felmondás). A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat.

9. A Kölcsönadót azonnali hatályú felmondás joga illeti meg, ha a Kölcsönvevő a 
helyiségeket rongálja, a Kölcsönadó engedélye nélkül a használatát, hasznosítását 
másnak átengedi.
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10. A Kölcsön vevő a szerződés megszűnésekor az ingóságaitól kiürítve, valamint tiszta és 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Kölcsönadó részére a 
helyiségeket átadni.

11. A Kölcsönvevő, kizárólag jogszerű tevékenységi körében jogosult a helyiségeket 
használni. A Kölcsönvevő jogosult, az ingatlan, illetve a helyiségcsoport használatát 
- az 1. pont szerinti bérleti szerződésen kívül is- más személynek, ill. szervezetnek 
átengedni, a Kölcsönadó írásbeli engedélye mellett. Kölcsönvevő, kizárólag a 
Kölcsönadó előzetes írásbeli engedélye, hozzájárulása mellett jogosult bármiféle 
átalakításra vagy beruházásra.

12. A Kölcsönvevö a helyiségcsoportban, annak szerelvényeiben, ill. felszerelésében 
bekövetkezett kánól, vagy jelentősebb sérülésről 48 órán belül értesíteni tartozik a 
Kölcsönadót.

13. A Kölcsönadó kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötésére, a Képviselőtestület a 
66/2016. (JI1.31.) Kt. határozatával a jóváhagyást megadta.

14. A jelen szerződésből fakadó esetleges vitáik esetére, a felek alávetik magukat, az 
ingatlan helye szerinti Bíróság illetékességének.

'•fölénye s

Pénzügyi Ellenjegyző:

...'ríjJt-UZAcU...........
2016.04.14.



Haszonkölcsön szerződés időtartamának módosítása

amely létrejött a mai napon
Tököl Város Önkormányzat
(2316 Tököl, Fö u. 117. képv.: Hoffman Pál polgármester)

a továbbiakban, mint Kölcsönadó részéről—........................................................... ..............
-míg a másik részről pedig a

Városi Sportkör Tököl
(2316. Tököl, Sport u. 1., jelzőszám: 13-02-0000418, képv.: Márczy Gábor elnök)

a továbbiakban, mint kölcsönvevö részéről az alábbiak szerint:

1. A Felek elöljáróban rögzítik, hogy 2016. ápr. 14.-n közöttük meghatározott időre 
szóló Haszonkölcsön szerződés jött létre a 2316. Tököl, Sport u. 1. - 2044. hrsz. - 
alatti ingatlan vonatkozásában, amely szerződés - a meghatározott idő elmúlása miatt - 
2021.03.31-én megszűnt.

2. A Felek a jelen okiratban az 1. pont szerinti szerződést időtartamát módosítják oly 
módon, hogy a szerződés megszűnésének időpontját 2026.03.31-re változtatják.
A szerződés egyéb rendelkezései változatlanok.

Kelt: Tököl, 2021........................................

Tököl Város Önkormányzat
Kölcsönadó

Városi Sportkör Tököl 
Kölcsönvevö

Penzugy1
Szövegdoboz



1

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
amely létrejött

egyrészről Tököl Város önkormányzata (2316 Tököl, Fő u. 117., képviseletében: Hofíman 
Pál polgármester) továbbiakban Kölcsönadó,

másrészről a Városi Sportkör Tököl (TE-418, 2316 Tököl, Sport u. 1képviseletében: 
Hamar István elnök), továbbiakban: Kölcsönvevő

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

1. A Kölcsönadó kizárólagos tulajdonát képezi és - az alábbi kivétellel - kizárólagos 
rendelkezése alatt áll a tököli 2044 hrsz. - természetben: Tököl, Sport u. 1. sz. - alatti 
sporttelep megjelölésű ingatlan Az ingatlan kerített, azon található egy felülépítmény, 
két labdarúgópálya és két db lelátó.
Az ingatlanon található felülépítményben helyezkedik el a Klubház, valamint egy 
vendéglátóipari egység, amit Kölcsönvevő külön bérleti szerződés alapján hasznosít.

2. Az ingatlan a Felek által megtekintett állapotban, képezi a jelen ügylet tárgyát.

3. . A Kölcsönadó a Kölcsönvevő részére rendeltetésszerű használat, sporttevékenység 
folytatása céljára, meghatározott időre, ötévi időtartamra 2016. április 01. - 2021. 
március 31. között, haszonkölcsönbe adja az 1. pont szerinti ingatlant.

4. A Felek megállapítják, hogy a Kölcsönvevő kizárólagosan jogosult az 1. pont szerinti 
ingatlan cs helyiségcsoport használatára. A Kölcsönvevő jogosult a saját nevében 
hasznosítani az 1. pont szerinti bérleti szerződéssel az abban meghatározott 
helyiségcsoportot, oly módon, hogy a szerződést jóváhagyásra köteles benyújtani a 
kölcsönadó képviselő-testületnek.

5. A Feiek megállapodnak, hogy a létesítmények és helyiségek használata térítésmentes, 
és a felmerülő rezsi jellegű költségeket a kölcsönadó fizeti az 1. pont szerinti 
vendéglátó egység kivételével.

6. A Kölcsönadó egyéb érdekeinek szem előtt tartása miatt, a jelen létesítményt 
térítésmentesen biztosítja a Kölcsönvevő részére.

7. A jelen szerződés megszűnik a határozott idő elteltével, illetve rendes vagy rendkívüli 
felmondással. A használat megszűnésekor a Kölcsönvevő köteles az ingatlant az 
ingóságaival együtt elhagyni mindennemű elhelyezési, megtérítési vagy egyéb igény 
nélkül, az eredeti műszaki állapotban Kölcsönadó részére átadni.

8. A Felek jogosultak jelen szerződést 6 (hat hónap) felmondással felmondani (rendes 
felmondás). A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat.

9. A Kölcsönadót azonnali hatályú felmondás joga illeti meg, ha a Kölcsönvevő a 
helyiségeket rongálja, a Kölcsönadó engedélye nélkül a használatát, hasznosítását 
másnak átengedi.
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10. A Kölcsönvevő a szerződés megszűnésekor az ingóságaitól kiürítve, valamint tiszta és 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Kölcsönadó részére a 
helyiségeket átadni.

11. A Kölcsönvevő, kizárólag jogszerű tevékenységi körében jogosult a helyiségeket 
használni. A Kölcsönvevő jogosult, az ingatlan, illetve a helyiségcsoport használatát 
- az 1. pont szerinti bérleti szerződésen kívül is- más személynek, ill. szervezetnek 
átengedni, a Kölcsönadó írásbeli engedélye mellett. Kölcsönvevő, kizárólag a 
Kölcsönadó előzetes írásbeli engedélye, hozzájárulása mellett jogosult bármiféle 
átalakításra vagy beruházásra.

12. A Kölcsönvevő a helyiségcsoportban, annak szerelvényeiben, ill. felszerelésében 
bekövetkezett kárról, vagy jelentősebb sérülésről 48 órán belül értesíteni tartozik a 
Kölcsönadót.

13. A Kölcsönadó kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötésére, a Képviselőtestület a 
66/2016. (III.31.) Kt. határozatával ajóváhagyást megadta.

14. A jelen szerződésből fakadó esetleges vitáik esetére, a felek alávetik magukat, az 
ingatlan helye szerinti Bíróság illetékességének.

Pénzügyi Ellenjegyző:

...............
2016.04.14.



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. augusztus 5-i ülésére

Tárgy: Kerry Ella nehézségi mászó ifjúsági sportoló támogatási kérelme

ElőterjesztőElőterjesztés szakmai előkészítője Hoffman Pál polgármesterTomasovszkyné Fazekas JuditVéleményező bizottság neveKöltségvetési vonzat esetén a pénzügyi irodavezető által megjelölt forrásAz ülések időpontja
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány;

PTKÜB2021. évi általános tartalék keret2021. augusztus 5.
Minősített szótöbbség, névszerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ujjerő Hegymászó és Sportegyesület Kerry Ella tököli lakos ifjúsági sportoló támogatása céljából 
nyújtott be kérelmet a fiatal sportolónő verseny tevékenységének segítésére. Kérelmében előadja, hogy 
Kerry Ella (16) nehézségi mászásban szép eredményeket ért el 2019. és 2020. évben. 2019. évben 
Ifjúsági Európa Bajnokságon 15. helyezést ért el, tagja a magyar olimpiai keretnek. Sport tevékenysége 
többféle költséget von maga után, melyek összege magas, ezért pénzügyi támogatást szeretnének 
ezekhez kérni, annak ismeretében, hogy tudják erre nincs megpályázható keret. Kérelmező 300.000.-Ft 
támogatás nyújtását kéri.
A korábbiakban néhány esetben Tököl Város Képviselő-testülete tököli versenyzőket kérelmükre 
versenyre utazásuk költségeinek megfizetésében segítette, ennek megfelelően kérem az alábbi 
határozati javaslat elfogadását.

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

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ujjerő Hegymászó és Sport Egyesület számára Kerry 
Ella Ifjúsági sportoló támogatására a sporttal kapcsolatos utazási költségeinek fedezete céljából 2021. 
évre 100.000.-Ft támogatást nyújt a 2021. évi általános tartalék keret terhére.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Előterjesztő:Szakmai előkészítő:Irodavezető:
Aláírás

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



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. augusztus 5-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő balesetet szenvedett NPT-140 frsz-ú 
gépkocsi értékesítése, önkormányzati feladatok ellátására gépjármű beszerzése| Előterjesztő | Hoffman Pál polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Verbovszky Gyula| Véleményező bizottság neve | PTKÜB| Az ülések időpontja , 2021 augusztus 5.| Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: ' minősített szótöbbség, név szerinti szavazás
Az önkormányzat tulajdonát képező NPT-140 frsz-ú Toyota személygépjármű 2021. június 8-án más 
gépjármű által okozott szabálysértés miatt balesetet szenvedett.
Az UNIQA biztosító a kárszemlét követően a gépjármű javítását gazdaságtalannak minősítette (GTK).
A biztosító a gépjármű káridőponti értékét 3.129.000 Ft, ebből a roncsértéket 1.050.000 Ft összegben 
állapította meg. A biztosító által meghirdetett árverésen a roncsra az Audatex Magyarország Kft. (1134 
Budapest, Váci u. 49.) 1.050.000 Ft összeg értékben vételi ajánlatot tett. A 2.079.000 Ft kárértéket a 
biztosító az önkormányzat számlájára utalja.
Jelenleg bérelt autót biztosítunk a polgármester részére, ezért szükséges lenne egy személygépkocsi 
beszerzésére. Előzetes számításaink szerint a Toyota gépjármű vételára, és a biztosított kapott 
kártérítés összesen 3.129.000 Ft önerőként történő befizetése mellett hozzávetőlegesen 1.300.000 Ft 
összegű lízingre lenne szükség.
Kérem a határozati javaslat elfogadását.

.../2021. (VIII.5.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselö-testülete,

1. A biztosító általi árverésen az NPT-140 frsz-ú gépjármű roncsára 1.050.000 Ft értékben 
ajánlatot tevő Audatex Magyarország Kft. (1134 Budapest, Váci u. 49.) ajánlatát elfogadja.

2. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés és az értékesítéssel kapcsolatos iratok 
aláírására.

3. Felhatalmazza a polgármestert egy, az előzővel azonos paraméterekkel rendelkező gépjármű 
beszerzésével maximum 4.400.000 Ft bruttó vételárig, 3.129.000 Ft kezdő befizetés mellett, 24 havi 
futamidejű lízinggel.

4. Felhatalmazza a polgármestert a lízingszerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

ElőterjesztőSzakmai előkészítőIrodavezetőTörvényességi szempontból jegyző

Aláírás
Felelős: Polgármester



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. augusztus 5-i ülésére

Tárgy: Pest-Budai Testedző Egylet bérleti díjjal kapcsolatos kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztő polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője jegyzőVéleményező bizottság neve PTKÜBAz ülések időpontja 2021. augusztus 5.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség, név szerinti szavazás
A Képviselő-testület korábban helyiségbérleti szerződést kötöttek a SOIMPEX Kereskedelmi Kft-vel az 
uszoda felső szinti helyiségeire, majd a 40/2010.(02.01.] számú határozatukkal hozzájárultak ahhoz, 
hogy a kft. minden jogát és kötelezettségét engedményezze a Pest-Budai Testedző Egylet szervezet 
javára. A Képviselő-testület 2020. augusztus 27-én a Pest- Budai Testedző Egylet bérlővel az uszoda 
felső szintjére kötött szerződést 2020. szeptember 1. napjától határozott időről határozatlan idejűre 
módosította.
A bérlő az előterjesztés melléklete szerinti bérleti díj mentességi kérelemmel fordult a Képviselő
testülethez.
A 13/2020.(1V.23.) számú polgármesteri határozat alapján 2020. március 16. napjától a vészhelyzetről 
szóló kormányzati döntés visszavonásáig tartó időszakra (2020. június 18-ig) a Pest-Buda Testedző 
Egylet az Uszoda felső szinti helyiségei esetében a 174.566 Ft/hó összegű bérleti díjának elengedésére már 
kapott lehetőséget.
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XC1X. törvény „Bérleti 
szerződésekre vonatkozó átmeneti szabályok” című fejezete (152. §) szerint a 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig esedékes bérleti díj a 
nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseitől eltérően korlátlanul csökkenthető. A 
27/2021. (1. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig megtett bérlői 
kezdeményezés esetén a bérbeadó köteles megvizsgálni a bérleti díj csökkentésének 
lehetőségét. Bérlői kezdeményezés hiányában az állami tulajdonosi joggyakorló és a helyi 
önkormányzat maga is kezdeményezheti a bérleti díj csökkentését. A bérletidíj-csökkentés 
gazdaságvédelmi intézkedésnek minősül, amely keretében a bérbeadó nevében eljáró személy - 
ideértve a szerződést ellenjegyző vagy felülvizsgáló személyt is - nem vonható felelősségre a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCV1. törvény 7. §-ában meghatározott előírások megsértése miatt. Ezeket 
a szabályokat a 2020. december 18-án vagy azt megelőzően kötött, az állam vagy helyi önkormányzat 
tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződésre, valamint az állami vagy önkormányzati 
tulajdonú helyiségekre vonatkozó bérleti szerződésre kell alkalmazni.
A fentiekre tekintette, javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

.../2021. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a Pest- Budai Testedző Egylet (1677 Bp. Pf.:74., nyt. szám 1359.,) 
bérlő számára bérleti díjfizetési mentességet biztosít 2020. november 4. napjától (a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet hatályba lépésétől, 2021. szeptember 30. 
napjáig a 174.566 Ft/hó időarányos bérleti díjának elengedésével.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Előterjesztő:Szakmai előkészítő:Irodavezető:
Aláírás
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Tárttv: bérleti díj mcnlesscg iránti kémián

I is/ielt Polgármester Ur1

1 mézkedésél megköszönve.

Szeretném tájékoztatni, hogy az edzőtermek 2020 novciuliei óta íolvamalosan zarva tartottak, a 
versenyszerűen sportolókat fogadhatták a lakosság számára azonban csak május I-jelöl nyithattak újra 
(koilúto/iittanj, miután Magyarországon a koronavirus ellen beoltottak száma elérte a négymilliót A 
versenyszerűen sportolok fogadása nem jelenteit valódi segítséget.mert ez a lehetőség csupán az 
edzőtermekbe járók kevesebb mint 10 százalékát érintette
A mi esetünkben a Pesl-Budaí Testedző Egyesületünk által, a Városi Uszoda emeleli részén működtetett 
edzőterem és annak kiszolgáló helyiségei is, a kialakult veszély helyzetben a versenysportolóknak nyitva 
állt Ez enyhítette részben az anyagi terheket Ezúton is szerelném megköszönni az együttműködő 
egyesületeknek a tcrcmlk,n tartott erőnléti edzéseket A beíblyl összegből tudtuk csökkenteni a 
folyamatosan halmozódó kiadásokat
A május I újranyilásától a fogyasztói szokások megváltoztak Részben a védettségi igazolvány hiánya 
és a megbetegedéstől való felelem az oka. valamim, hogy az emberek egy részének nincs pénze 
edzőterembe járni Ráadásul a vendégek a járvány újabb hullámától tartva inkább napi jegyeket 
vásárolnak, a havi és az eves berletek iránti igény jelentősen lecsökkent

A nyilas elhúzódása, valamint a nyári (szokásosan alacsony számú) forgalom miatt, az egyesületünk 
továbbra is nehéz, helyzetben marad, ennek enyhítésére kérjük tisztelettel a bérleti dij mentesség 
meghosszabbításai 2021 szejvtember 30-ig

Mivel az Egyesület nonprofit, civil szervezet, aki az azt létrehozó tagok, tagi befizetéseiből, valamint a 
sportlétesítmény jegyeladásaiból tartja fent a nevezeti létesítményt, ezért most jövedelemmel nem 
rendelkezik

Az edzőtermek a rekreációs piac fontos szereplői, másrészt a mozgásnak a betegségei megelőzésében 
nagy szerepe van, ezen a termek működtetése gazdasági és társadalmi érdek is

Iokol.2li2l julius 05



Szigeti Jégakadémia Sport Egyesület
székhelyt:: 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1.

Nyt száma 2692
Veszprémi Törvényszék: 8.PK.60.118/2006

Szigeti

Tököl Város Polgármestere

HofTmann Pál Polgármester Úr részére

23ló Tököl. Fii un 117

Tárgy; támogatási kérelem

Tisztelt Polgármester Úri

Kérem támogassa egyesületünk jégpálya építési törekvéseit a Tököl 0322/5 hraz 
ingatlanon.

Egyesületünk 2014 óta a Csepel-sziget meghatározó jeges sportokkal foglalkozó 
egyesülete. Jégpályánk idáig a halásztelki Református Iskola területén működött. A 
jégpálya szabványméretüre bövitését a Tököli Repülőtéren van lehetőségünk 
megvalósítani. Mivel a beruházás Tao támogatásból valósul meg, ezért a Magyar 
Jégkorong Szövetség a területileg illetékes önkormányzat támogatását kéri az ügyben.

Kérem biztosítson támogatásáról és egyúttal szeretnénk felajánlani a megépülő 
jégpályánkon a tököli óvodák részére ingyenes korcsolyázási lehetőséget heti 4 
alkalommal 2021. november 1.- 2022. február 28 közötti időszakban. Reméljük a 
lehetőséggel tudnak élni.

Támogatásában bízva, tisztelettel.

Szigetszentmiklós, 2021. július 27.
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I! OTÉK 1 számú melléklet 54. pont

(3) A hulladékok feldolgozására szolgain leiiileien csak a hulladékok kezeléséhez szükséges 
építmények helyezhetők el.

Kereskedelmi, szolgáltató funkciójú különleges terület

31.§ (11 A Szabályozási lenen lehatárolt különleges kereskedelmi, szolgáltató területek (K-ksz) 
elsősorban nem jelentős zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató tevékenységi celu épületek 
elhelyezésére szolgainak.
(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen kialakitlmlu építési telkek beépítési módját, legkisebb 
területet, legnagyobb beepitetlsegel. a zöldfelület legkisebb mértekét az építmények legnagyobb 
építménymagasságát, bcepithetoseee! a következő tablazat figyelembevételével kell meghatározni

Az építési lelek

Építési 
övezet 
jele

Beépítési 
módja

Legkisebb 
telektenilet

(ha)

Legkisebb 
telek

szélesség 
(m)

Legnagyobb 
beépítettsége 

épülettel

(«i)

Legnagyobb 
beépítettség 
lerepszint 

alatt

Legkisebb 
zöldfelület

(%)

Építmények 
legnagyobb 
építmény

magassága (H|

(“/.) m

K-ksz-1 SZ 0.5 100 50 50 20 16,0

K-ksz-2 SZ 0.5 50 50 50 20 20.0
| K-ksz-3 sz 0.3 30 50 50 25 14.0

SZ szabadonólló

(3) A K-ksz építési övezetekben a Szabályozási Tenr (T-ll tervlap) szerint kialakítón tömbök 
amennyiben felosztásra kerülnek. az építési hely határvonalának meghatározásánál az alábbiakat 
kell figyelembe venni:
K-ksz-1 és K-ksz-2 építési övezetekben:
Élőkért: I O.Om
Oldalkert: lO.Om
Hátsókért: lO.Om
K-ksz-3 építési övezetben:
Élőkért: lO.Om
Oldalkén: 6,0m
Hátsókért: lO.Om(4) Ha a K-ksz építési övezetekben a Szabályozást Terv szerint leszabályozott tömbök egybe 
kerülnek fejlesztésre, az építési hely határvonalának meghatározásánál az alábbiakat kell 
figyelembe vermi:
Élőkért: 30.0m
Oldalkert: 30.0111
Hátsókén: 30.0ni
(5) A közutak felöl (a jelenlegi kerítés helyen) egységes kerítés építendő.
(6) A K-ksz építési övezetekben a mellek építmények az országos érvényű jogszabályban'1'' 
foglaltaknak megfelelően helyezhetők el.
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(7) A különleges területen a tömbök területén az egyes használatbavételi engedélyek kiadásáig 
biztosítani kell az építési terület teljes közmüvesiletlségenek* *'  kialakítását
(8) A l-l l jelű Szabályozási Terven kialakított tömbök csak löm széles magámmal*'  oszthatok 
tovább.

■’OTEK 8.1.12) bekezdés
■l magánál - twiálló helyrajzi számon iiikcin nyilvántartott lelek A magánéi almi a közniinek magán nílaidonban 
vannak
” OI ÉK 42 j
•! 2009. évi XXXI11. tv.
••3'200' 1X11 13.) ÖTM rendelet 5. melléklet

(9| A létesítmények parkoloigenye az országos éivényu jogszabálynak*  megfelelően telken 
belül elégítendő ki.
(10) A K-ksz-1 - K-ksz-3 építési övezetekben a zöldfelületek kialakítására az alabbi előírások 
vonatkoznak:
a) a telkek zöldfelülettel borított területének legalább felen háromszintű növényzetet kell 
kialakítani, ill. fenntartani, kizárólag egyszintű növényzet (gyep) a telkek zöldfelülettel borított 
területének legfeljebb I .'3-át bonthatja.
b) az egyes telkek zöldfelülete lehetőség szerint a meglevő fás növényzet (fák, cserjék) 
felhasznalasaval és fejlesztésével (beteg, elhalt, megdőlt, löbblörzsíi növényzet kivágása, a 
növényzet fajgazdagitása) alakítandó ki.
c) epílesi. kivitelezési munkák során a megtartandó növényegyedek mechanikai sérülések elleni 
védelméről, a növényegyedek eletkcpcssegének megtartásához szükséges nagyságú termőterület 
biztosításáról gondoskodni kell.
d) a telepítendő növényfajok kiválasztásakor a honos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő 
növényfajok helyezendök elöterbe
e) az erdőről es az etdo védelméről szóló törvény2’ hatalya alá tartozó faállománnyal bontott, 
erdőterületnek minősülő területeken fakitermelés a törvény előírásai, valamint az erdészeti hatóság 
engedélyével végezhető.
f) A 1-11 jelű Szabalyozasi terven jelölt beültetési kötelezettsegii területeken védő zöld sav 
telepítendő, illetve tartandó fenn, melyet háromszintű növényzettel bontottan kell kialakítani A 
bcülletesii kötelezettsegii területen legfeljebb a területet kcresztiiányban átszelő utak alakíthatók ki.
(11) A K-ksz-1 K-ksz-3 építési övezetekben létesítmény az l’. fejezetben meghatározott 
környezeti feltételek (40-45. és az alábbi környezeti feltételek biztosítása esetén helyezhető el. 
illetve engedélyezhető:
a) a talaj és talajvíz szennyezettseggel érintett területeken új létesítmény kialakítása, a funkció 
megváltoztatása kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha a talaj és talajvíz szennyezettség 
felszámolása, a kármeniesites megtörtént. A roncsolt felületeket rekultiválni kell, a rekultiváció a 
kármentesítéshez melyitctl gödrök betemetései, a deponiák elrendezését, tereprendezést, és a 
további hasznosítás függvényében növénytelepítési kell, hogy magában foglaljon.
b) a kármentesítéssel elintett területeken a talaj teherbíró-képességének esetleges megváltozása 
miatt környezetbiztonsági okokbol az építési engedélyezési tervnek geotechnikai dokumentációt 
kell tartalmaznia, epületek. építmények elhelyezése kizárólag az abban foglaltak szerint történhet.
c) zaj ellen védendő helyiségek (pl. nagy- és kiskereskedelmi epüleiek eladóterei, vendéglátó 
helyiségei) kizárólag abban az esetben letesilhelök, ha a belső téri zajterhelesi határértékek 
teljesülnek, melyet az országos szintű jogszabályban24 meghatározottak szerint kell igazolni.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. augusztus 5-i ülésére

Tárgy: A Szigeti Jégakadémia Sport Egyesület jégcsarnok építési 
pályázatának támogatási kérelme

| Előterjesztő ’ polgármester| Előterjesztés szakmai előkészítője 1 jegyző| Véleményező bizottság neve | PTKÜB| Az ülések időpontja | 2021. augusztus 5.| Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: | minősített szótöbbség, név szerinti szavazás
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szigeti Jégakadémia Sport Egyesület a melléklet szerinti kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, 
annak érdekében, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség felé a jégcsarnok építési pályázatát támogassuk. 
A tervezett beruházás helyszínére vonatkozó szabályozási tervünk szerinti rendelkezéseket szintén 
mellékeljük.
A fentiekre és a mellékletekre tekintettel, javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

.../2021. számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a Szigeti Jégakadémia Sport Egyesület jégcsarnok építési pályázatát 
támogatja/nem tánmogatja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

"A
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Jegyzőkönyv
Készült: Tököl Város Képviselö-testülete 2021. augusztus 5-én megtartott rendes üléséről 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tököl, Fő út 117.

felen vannak:1 Hoffman Pál Polgármester2 Ágics Antal Képviselő3 Csurcsia István Képviselő4 Füle Zoltán Képviselő5 Gergics Illés János Képviselő6 Malaczkó István Képviselő7 Vaslaki Judit Képviselő8 Vejmola István Képviselő9 Vukov Máté Képviselő
Bejelentéssel távol:1 Karászi László Képviselő2 Farkas Zsuzsanna Képviselő
Tanácskozási joggal vesz részt:Dr. Vass Lucia AlpolgármesterGaál Ágnes Jegyző
JegyzőkönyvvezetőScháffer Enikő J egyzőkö nyv-vezető
Jegyzőkönyv-hitelesítő1 Ágics Antal Képviselő2 Vukov Máté Képviselő
Hoffman Pál polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 fővel 
határozatképes, a testületi ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Ágics Antal és Vukov Máté 
képviselőket. Kéri, hogy az előterjesztések ismertetésénél a bizottsági üléseken elhangzottak is 
szerepeljenek jelen jegyzőkönyvben. A „Tököl - Közétkeztetés két év időtartamra" tárgyú közbeszerzés 
nyertesének kiválasztása napirendet javasolja a nyílt ülésen, a Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek 
Fejlesztéséért Alapítvány támogatási kérelmét pedig zárt ülésen megtárgyalni. Az alábbi kiegészítő 
indítványokkal kezdeményezi a napirendek elfogadását:

1. Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése a 2021/2022. nevelési évre.
2. A Tököl, 019/3. és 0107/1. hrsz alatti volt hulladéklerakó rekultivációs tervének 

megvalósítása
3. Létszámstop feloldási kérelmek

Tököl Város Képviselö-testülete 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

70/2021. (VIII.5.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselö-testülete a 2021. augusztus 5-ei rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:

1. ) Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése a 2021/2022. nevelési évre.
2. ) A Tököl, 019/3. és 0107/1. hrsz alatti volt hulladéklerakó rekultivációs tervének megvalósítása
3. ) Létszámstop feloldási kérelmek
4. ) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
5. ) Környezetvédelmi program aktualizálása________________________________________________
6. ) SONO-DENTAL Betéti társaság (dr. Turopoli Éva] feladatellátási szerződés módosítása__________
7. ] „TVCS Kft. 2021.05.31-i tevékenységet lezáró mérlegbeszámolója és kiegészítő melléklete
8. ) TVCS Kft, „v.a." 2021.06.01-i végelszámolási nyitó mérlege
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9. ) Sporttelep használata
10. ) Kerry Ella nehézségi mászó ifjúsági sportoló támogatási kérelme
11. ) Az önkormányzat tulajdonában lévő balesetet szenvedett NPT-140 frsz-ú gépkocsi értékesítése,

önkormányzati feladatok ellátására gépjármű beszerzése___________________________________
12. ) Pest-Buda bérleti díjkedvezmény iránti kérelme
13. ) A Szigeti jégakadémia Sport Egyesület jégcsarnok építési pályázatának támogatási kérelme
14. ) „Tököl - Közétkeztetés két év időtartamra" tárgyú közbeszerzés nyertesének kiválasztása
15. ) Egyebek _________________________________________________________________
16. ) ZÁRT ülés: Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek Fejlesztéséért Alapítvány támogatási kérelme

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

1. ) Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése a
2021/2022. nevelési évre

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Az óvodákba a beiratkozás megtörtént. Az óvodák vezetői 
jelezték, hogy a felveendő, főként átjelentkező gyermekek száma meghaladhatják a jogszabályban 
meghatározott csoportlétszámokat. Egyelőre konkrét igény még nem jelentkezett.
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását 
kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

71/2021. (VIII.5.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) 
bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021/2022-es nevelési évben a 
fenntartásában működő óvodák csoportjai esetében a maximális csoportlétszám 20%-kal történő 
eltéréséhez utólagos beszámolási kötelezettséggel átruházott hatáskörben hozzájáruljon.
Határidő: 2021. szeptember 1. Felelős: polgármester, óvodavezetők

2. )A Tököl, 019/3. és 0107/1. hrsz alatti volt hulladéklerakó
rekultivációs tervének megvalósítása

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztés. A tököli Csépi úti volt kommunális és építési hulladéklerakó 
rekultivációja érdekében Tököl Város Önkormányzata 2001-ben részleges környezeti felülvizsgálat és 
rekultivációs terv készítésére vállalkozási szerződést kötött a SMARAGD- GSH Kft.-vel. A tervek 
elkészülte és képviselő-testületi elfogadása után az Önkormányzat a dokumentációt 2003-ban 
engedélyezésre megküldte a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség részére. A Felügyelőség 2010. június 15-én kelt határozatával a volt hulladéklerakó 
rekultivációját engedélyezte. A monitoring kutak létesítésére vonatkozó vízjogi engedélyeztetés 2011- 
ben megtörtént. Ezt követően a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala végzést adott ki, 
melyben felszólították Tököl Város Önkormányzatát a munkálatok befejezésére. Tököl Város 
Önkormányzata folyamatosan kereste, keresi a pályázati lehetőségeket a rekultiváció megvalósítása 
érdekében, melynek költsége előzetes becslések alapján több száz millió forint, de ez idáig megfelelő 
pályázati konstrukció hiányában pályázati támogatási kérelmet benyújtani nem tudott. Tököl Város 
Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy a szükséges kivitelezési munkákhoz 
előteremtse az anyagi fedezetet, azonban ez idáig sem saját, sem pedig külső - akár uniós, akár egyéb - 
forrás nem állt a rendelkezésre a rekultiváció végrehajtására. Emiatt az önkormányzat korábban sem 
vállalhatott arra kötelezettséget, hogy valamely határidőre a műveletet elvégzi. A hulladéklerakó nem 
üzemel és nincs olyan veszélyességi ok, ami a rekultiváció sürgős végrehajtását indokolná, - azon kívül, 
hogy nyilvánvalóan önkormányzati érdek az, hogy a hulladéklerakó helyzete rendezésre kerüljön és az 
ingatlanok hasznosítása megtörténhessen. A rekultiváció kivitelezésének megkezdésére ez idáig nem 
került sor. A rekultivációhoz szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat költségvetési forrásból 
nem tudja megteremteni.
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A rekultiváció csak kormányzati támogatással, vagy pályázati forrás igénybevételével valósulhat meg. 
Önkormányzatunk arra vonatkozóan is keresi a megoldást, hogy a meglévő Csépi út mentén található 
iparterület volt hulladéklerakó irányába történő bővítésével külső beruházó forrásbevonása 
lehetőségét megteremtse. A folyamatban lévő Településrendezési Terv felülvizsgálata során a terület 
egy részének ipari gazdasági területként történő kijelölését tervezi.
A fentiek miatt 2020. október 12-én kérték a korábbi engedélyek 5 évvel történő meghosszabbítását. 
Azonban a 2020. december 9-én kelt határozatával és a Pest Megyei Kormányhivatal mindössze 2022. 
december 31. napjáig hosszabbította meg a rekultivációs munkálatok befejezési határidejét.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a IFKA Iparfejlesztési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság civil szervezetek illegális hulladék felszámolási tevékenységét segítő 
lehetőségével az együttműködésre a Városi Sportkör Tököl Egyesülettel lenne mód, így a terület 
közösségi, sport célú hasznosítására is lehetőség nyílhatna.
A határozati javaslat két pontból áll, 1. pontban a civil szervezetek számára kiírt pálylzaton való 
részvételről van szó, a 2. pont a terület egy részének ipari-gazdasági, más részének közösségi, sport 
területként történő kijelöléséről szól. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, 
Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozza:

72/2021. (VIII.5.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete

1. hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Sportkör Tököl Egyesület egyedi támogatási kérelmet nyújtson 
be az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz, valamint a IFKA Iparfejlesztési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasához a Tököl, 019/3. és 0107/1. hrsz-ú ingatlanon található illegális 
hulladéklerakó felszámolására.

2. folyamatban lévő Településrendezési Terv felülvizsgálata során a Tököl, 019/3. és 0107/1. 
hrsz-ú terület egy részének ipari-gazdasági más részének közösségi, sport területként történő 
kijelölését határozza el.

Határidő: folyamatos. Felelős: polgármester, óvodavezetők

3. )Létszámstop feloldási kérelmek
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Horvát Óvoda vezetője jelezte, hogy intézményében 
megüresedett konyhai kisegítő álláshely, mert a kolléga kérte közös megegyezéssel a 
munkaviszonyának megszüntetését.
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, 
Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozza:

73/2021. (VIII.5.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a Horvát Óvodában megüresedő egy fő konyhai kisegítő álláshely 
betöltését 2021.09.01.napjával - az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - 
engedélyezi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, intézményvezetők

4



4. ) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést, és az alábbi kiegészítésekkel javasolja a beszámolók 
elfogadását.

Folyamatos tárgyalásokat folytat a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ igazgatójával, dr. 
Pálos Annamáriával az aktuális feladatokról és távlati elképzelésekről. Azzal a javaslattal 
szemben, ami a lakótelepi iskolaépületnél egy azonnali 50-60 mFt-os felhasználási igényt 
jelentett volna burkolásra, a sikeres tárgyalások következtében két forrás áll rendelkezésre. A 
felújítási keretből tantermek padlózatát újítanák fel, és egy kb. 160 mFt-os keretből a 
vizesblokkok, WC-k, mosdók, folyosók felújítása történhet meg úgy, hogy Tököl Város 
Önkormányzata biztosítja a burkoláshoz szükséges anyagokat. Fűtéskorszerűsítésre is sor kerül. 
Köszöni Dr. Vass Luciának, Vaslaki Juditnak és Bornyák Simonnénak, Kiss Tibornénak, Papp 
László plébános búcsúztatásának megszervezését, ajándék átadását a 25 éves jubileum 
alkalmából.
Köszönetét fejezi ki a TVCS Kft Felügyelő Bizottságának a munkáért, a fontos feladat vállalásáért 
és véghezviteléért. A korábbi előterjesztések és részletes írásos tájékoztatások alapján is látszik, 
hogy 2013-ban a TVCS KFT akkori vezetése bejelentette, hogy csak úgy tudják tovább 
üzemeltetni a céget és a szennyvízelvezető rendszert, ha a város évi 60 mFt összeggel 
finanszírozza a működésüket. Ezt a problémát az átalakítással és az önkormányzat 
változtatásaival sikerült megoldani a Fővárosi Vízművekkel történő együttműködéssel. Ez évi 
szinten 60 mFt, 8 év alatt 480 mFt megtakarítást jelentett a városnak. Az átalakítás során 
jelentős bérmegtakarítást értek el a létszámok, a bérek és a gépkocsihasználat tekintetében is. 
Jelentős kintlévősége volt akkor a cégnek. Ebből 34 mFt-ot le kellett írni, a többi összeg 
behajtására bízták meg a továbbiakban a céget, mely sikeres volt. A változtatás tehát indokolt 
volt. Dr. Koczka Gábor ügyvéd úr, Csvórics Gábor és Taligás Margit rendkívüli dolgot hajtottak 
végre egy lakótelepi családi háznál jelentkező bírósági perre vonatkozóan 40-43 mFt.os 
kártérítési pert indított a Free-Invest Kft, de a pert a TVCS Kft, így a város megnyerte. 
A TVCS Kft volt ügyvezetője, Csvórics Gábor bizonyította felkészültségét, és a műszaki iroda 
vezetőjének távozását követően megbízták az irodavezetői feladatok ellátásával.
Lakossági észrevételek alapján ellenőrzik a honlapon az orvosok, ügyelet és egyéb hatóságok 
elérhetőségeit. A városi honlap aktualizálására vonatkozóan szóban megegyeztek egy céggel, aki 
viszont nem teljesítette vállalásait, így keresik továbbra is a megoldást a honlap aktualizálására.

Tököl Város Képviselö-testülete 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

74/2021. (VIII.5.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselö-testülete, a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt 
eseményekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

5. ) Környezetvédelmi program aktualizálása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Pest Megyei Kormányhivatal a Képviselő-testület 67/2010. 
(III.1) számú határozatával jóváhagyott Környezetvédelmi Programjával kapcsolatban törvényességi 
felhívást fogalmazott meg. A Képviselő-testület a fenti számú határozattal állapította meg a 2010-2016. 
éves időszakra környezetvédelmi programját. Képviselő-testületünk a környezetvédelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény 46. § (1) bekezdés c) pontja alapján a környezetvédelmi 
feladatok megoldására önkormányzati rendeleteket bocsátott ki, illetőleg határozatokat hozott. A Covid 
járvány miatt új költségvetési, gazdasági, környezetvédelmi, szociális, egészségügyi és oktatási 
időszámítás kezdődött, ami valamennyi korábbi önkormányzati elképzelésünk újragondolását is 
szükségessé tette. Az előterjesztés tartalmazza, hogy milyen lépéseket tett az önkormányzat a 
környezetvédelmi program aktualizálására. Tekintettel, hogy a 2010. évben elfogadott 
Környezetvédelmi Programban hivatkozott dokumentumok felülvizsgálata még teljeskörűen nem 
fejeződhetett be, mivel a 2019. őszi választások után 2020. márciusa óta csak néhány hónapig tudott 
teljesértékű testületi munka folyni, a határozati javaslatban foglaltak szerint javaslom a döntésük 
meghozatalát.
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A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati 
javaslat elfogadását kezdeményezi azzal a kiegészítéssel, hogy a felülvizsgált program tárgyalásának 
határideje: 2022. szeptember havi soros ülés.
Tököl Város Képviselő-testülete 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

75/2021. (VIII.5.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00974-3/2021. számú törvényességi felhívását megismerte 
és az abban foglaltak alapján a 67/2010. (III.1) számú határozatának hatályát 2022. június 30. napjáig a 
Környezetvédelmi program felülvizsgálatáig meghosszabbítja.
2] felkéri a polgármestert a Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatására és a felülvizsgált program 
Képviselő-testület elé terjesztésére.
Határidő: folyamatos, 2022. szeptember havi soros ülés Felelős: polgármester

6.)  SONO-DENTAL BETÉTI TÁRSASÁG (DR. TUROPOLI ÉVA) 
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátás 
körében gondoskodnia kell az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
ügyeleti ellátásról. Dr. Turopoli Éva bejelentette, hogy az Önkormányzat által Megbízott ALTER-DENT 
Kft helyett, a Sono-Dentál Bt. képviseletében kívánja ellátni a fogorvosi feladatokat változatlan személyi 
és tárgyi feltételekkel. A Tomahaw Security Innovations Kft mint az ALTER-DENT Kft. jogutódja, 
hozzájárulását adta a megbízási szerződés felbontásához, valamint beleegyezését adta ahhoz, hogy a 
SONO-DENT Bt-vel megkössük a szerződést a fogorvosi feladatok ellátására.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

76/2021. (VIII.5.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete

1) Tomahaw Security Innovations Kft mint az Alter-Dent kft. jogutódja nyilatkozatát mely a 
fogorvosi megbízási szerződés felbontásához és a Sono-Dental Bt-vel történő megkötéséhez 
tudomásul veszi.

2) a SONO-DENTAL Egészségügyi Oktató és Szolgáltató Bt-vel (képviseli: Dr. Turopoli Éva] a 
határozat mellékletét képező fogorvosi alapellátásra vonatkozó feladatellátási szerződést köti, 
egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

76/2021. (VIII.5.) számú képviselő-testületi határozat melléklete: FELADAT ELLÁTÁSI 
SZERZŐDÉS VEGYES FOGORVOSI ALAPELLÁTÁSRAamely 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 SONO-DENTAL Egészségügyi Oktató és Szolgáltató Bt. (képviseli: Dr. Turopoli Éva - okleveles fogorvos doktor pecsétszáma: 56026, orvosi diploma száma 116/1997. (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) - együttes említésük esetén Felek (a továbbiakban: Felek) - között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
Dr. Turopoli Éva bejelentette, hogy az Önkormányzat által Megbízott ALTER-DENT Kft helyett, a Sono-Dentál Bt. 
képviseletében kívánja ellátni a fogorvosi feladatokat változatlan személyi és tárgyi feltételekkel.
A Tomahaw Security Innovations Kft. mint az ALTER-DENT Kft. jogutódja, hozzájárulását adta a 2004. október 1. 
napjától hatályos megbízási szerződés felbontásához, valamint beleegyezését adta ahhoz a SONO-DENT Bt-vel a 
fogorvosi feladatok ellátására történő szerződéskötéshez.1.)  Az Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X. 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 
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alábbi egészségügyi alapellátási feladatot: a tököli 1. számú vegyes fogorvosi körzet a 18. életévet betöltött felnőtt korú lakosainak fogorvosi alapellátása, területi ellátási kötelezettséggel, valamint iskolafogaszati ellátás.2. ) Az Egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettsége Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 18/2O18.(X1I.21.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet] 3. mellékletében meghatározott 2. számú fogorvosi körzet ellátási területére terjed ki. A jelen feladat-ellátási szerződés aláírásakor az Önkormányzat átadja az Egészségügyi szolgáltató részére a Rendelet hatályos 3. 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 a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap és a Magyar Orvosi Kamara által meghatározott sürgősségi ellátást igénylő esetekben• a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés, gyógyszeres kötés, foghúzás),• a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyitása, foghúzás),• a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése,• a szájüregen belüli tályog megnyitása,• a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása,• a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása,• állkapocs-ficam visszahelyezése,• a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.• a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása, valamint• bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat).Az Egészségügyi szolgáltató a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátását végzi. Fogorvosi alapellátása keretében feladatai a következők:a) a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,b) a fogászati szűrővizsgálatok végzése,c) a góckutatás,d) a terhesek fogászati gondozása, ése) a sürgősségi ellátás.Az Egészségügyi szolgáltató fogászati prevenciós feladatai körébe tartozik továbbá, a szervezett iskolafogászati tevékenység ellátása az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 6. §-a alapján, azzal, hogy a szűrővizsgálaton való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a nevelési-oktatási intézmény biztosítja.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 fogorvos adatai, valamint a fogorvosi szakasszisztens:a) Dr. Turopoli Éva oklevél száma: SOTE, 116/1997., Az orvosi alapnyilvántartási száma (orvosi bélyegző száma: 56026)b) Az Egészségügyi szolgáltató tevékenységét szakképzett asszisztens közreműködésével látja el. Az asszisztens munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatai vonatkozásában a fogorvos irányítja. A fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó asszisztensi tevékenységet fogorvosi asszisztens, vagy fogászati asszisztens, vagy klinikai fogászati higiénikus szakképesítéssel rendelkező személy láthatja el. Az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozó: Újvárosi Mariann fogászati szakasszisztens.6. ) Az Egészségügyi szolgáltató hetente 30 órát rendel. Az Egészségügyi szolgáltató az alább meghatározott időrendben köteles rendelni, folyamatos ellátást biztosítani:Hétfő, szerda: 14.00-20.00, Kedd, csütörtök, péntek: 8.00-14.00 óráig (kedden iskolafogászati rendelés).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 
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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.7. ) Az Egészségügyi szolgáltató köteles a mindenkor hatályos egészségügyi szolgáltatások finanszírozásáról szóló jogszabályoknak megfelelően térítésmentesen, részleges, kiegészítő vagy teljes térítési díj ellenében elvégezni a szükséges fogorvosi ellátásokat. Amennyiben a térítésköteles fogorvosi beavatkozás díját jogszabály nem határozza meg, az Egészségügyi szolgáltató a díjakat a szakmai irányelveknek megfelelően szabadon állapítja meg. Az alkalmazott díjtételekről az Egészségügyi szolgáltató köteles a rendelő váróhelyiségében, jól látható módon, tájékoztató táblát kifüggeszteni.8. ) Az Egészségügyi szolgáltató távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítésről saját költségére köteles gondoskodni. Az Egészségügyi szolgáltató helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítő fogorvos 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 fogorvosi 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 a minőségi fogászati alapellátás folyamatos biztosítása érdekében. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik.10. ) Az Egészségügyi szolgáltató kizárólagosan jogosult használni a 9. számú rendelőt a kapcsolódó helyiségekkel (orvosi szoba 18,86 m2, röntgen szoba 4,72 m2, fürdő-WC 1,26 m2, váró 4,64 m2, összesen 29,48 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.11. ) A körzetmódosítás - kivéve az új közterületek körzetbe sorolása - miatt bekövetkezett, a fogorvost 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. ) Amennyiben az Egészségügyi szolgáltató akkreditált rezidensképzésben vesz részt, úgy köteles az Önkormányzatnak azt bejelenteni. Ez esetben köteles mindenkor biztosítani a rezidens fogorvos személyes, folyamatos szakorvosi felügyeletét.14. ) A fogorvosi feladatellátás minőségbiztosítása a tevékenységet végző Egészségügyi szolgáltató feladata.15. ) Az Önkormányzat ellenőrzi a jelen feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. Ennek keretében az Egészségügyi szolgáltató rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést.16. ) 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.17. ) Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - írásban azonnali hatállyal felmondja az Egészségügyi szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén különösen, haa) 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.
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18. ) 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 fogorvosi feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély és hatályos felelősségbiztosítási szerződés birtokában látja el. A fogorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv szakmai felügyelő szakfőorvosai látják el.19. ) Jelen feladat-ellátási szerződés 2021.................... napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. Jelenfeladat-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 fogászati 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 szolgáltatásokEgészségbiztosítási 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, 2021..................................
Tököl Város Önkormányzata SONO-DENTAL Bt. (képviseli: Dr. Turopoli Éva)
Hoffman Pál polgármester Vállalkozó

7.)  A TVCS Kft. 2021.05.31-i tevékenységet lezáró 
mérlegbeszámolója és kiegészítő melléklete

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Tököl Város Önkormányzat Polgármestere 27/2021. (III. 23.) 
számú határozatában úgy döntött, hogy a TVCS Kft-t jogutód nélkül megszünteti és elrendeli a 
végelszámolását 2021. június 1-től kezdődően. Ettől az időponttól székhelyének címe: 2316 Tököl, Fő u. 
117. Végelszámolójává Taligás Margit egyéni vállalkozót választotta meg.
A végelszámolás kezdetével megszűnt a társaság KIVA adózási formája. A társaság 2021.05.31-ig tartó 
időszakának tevékenységet záró mérlegbeszámolója és a hozzá kapcsolódó kiegészítő melléklet, 
továbbá a könyvvizsgálói jelentés, záró adóbevallások 2021.06.23-i dátummal elkészültek. Erre az 
időszakra vonatkozó eredmény 1.754eFt nyereség. Az eredményre ható tényezőket - kiemelve a 
legjelentősebbeket az előterjesztés tartalmazza.
Tekintettel a társaság jogutód nélküli megszüntetésére és végelszámolásának elrendelésére a társaság 
vezetése fontos feladatának tekintette a felkészülést a 2021.05.31-i tevékenységet lezáró 
mérlegbeszámoló minél rövidebb idő alatti elkészítésére, tekintettel a jogszabályi elvárásokra. Ezen 
túlmenően a társaság 2021.05.31-ig a következőkben felsorolt feladatokat végezte el: Az uszoda 
működtetéséhez köthető okafogyottá vált szerződések felmondásra kerültek, illetve jogutódlással az 
Önkormányzatnál folytatódtak. Sikerült megegyezni a partnerekkel a szerződéstől eltérő felmondási idő 
miatti szankciómentességről. Az uszodában foglalkoztatott munkavállalók Önkormányzatnál történő 
továbbfoglalkoztatásának adminisztrációs és kommunikációs feladatai határidőben 2021.04.30-i 
dátummal befejeződtek. Azonos dátummal az 1 fő kinnlévőségkezelő munkaviszonya is megszűnt, új 
feladattal a polgármesteri hivatalnál folytatja jogviszonyát. A bevételt jelentő szerződések közül az 
ingatlan bérbeadással kapcsolatos szerződések megszűntek, a társaság tulajdonában lévő traktor bérleti 
szerződése viszont továbbra is élő. A végelszámolás időszaka alatt tovább folytatódik a lakossági víz-, 
szennyvíz-, szemétszállítási díjtartozások beszedése.
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A TVCS Kft. Felügyelőbizottsága tárgyalta a tevékenységet záró mérlegbeszámolót és mellékleteit, 
határozatában elfogadásra javasolja a tulajdonos Önkormányzat számára.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati 
javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, 
Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen, Vukov Máté 1 tartózkodó szavazatával az alábbi 
határozatot hozza:

77/2021. (VIII.5.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a TVCS Kft. 2021.05.31-i tevékenységet lezáró egyszerűsített 
beszámolóját és kiegészítő mellékletét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 27.840eFt, 
az adózott eredménye 1.754eFt (nyereség). Jóváhagyja az adózott eredmény eredménytartalékba 
helyezését.
Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

8. ) A TVCS Kft. „v.a.” 2021.06.01-i végelszámolási nyitó mérlege
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Tököl Város Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (III. 23.) 
számú határozatában úgy döntött, hogy a TVCS Kft-t jogutód nélkül megszünteti és elrendeli a 
végelszámolását 2021. június 1-től kezdődően. A tevékenységet lezáró beszámoló mérlege alapján a 
végelszámolás kezdő időpontjával végelszámolási nyitó mérleget kell készíteni. A végelszámolási nyitó 
mérleget a hitelezői igények bejelentése és a vagyoni helyzet felmérése alapján korrigálni lehet. A TVCS 
Kft. „v.a.” nyitó mérlege megegyezik a tevékenységet lezáró mérleg adataival, korrekcióra nem került 
sor. A hitelezők a végelszámolás megindításának közzétételét követő 40 napon belül jelenthették be 
hitelezői igényüket, ez a határidő lejárt, hitelezői igénybejelentés nem érkezett. Az előterjesztés 
melléklete a végelszámolási nyitó mérlege.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati 
javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, 
Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen, Vukov Máté 1 tartózkodó szavazatával az alábbi 
határozatot hozza:

78/2021. (VIII.5.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a TVCS Kft. „v.a.” 2021.06.01-i egyszerűsített beszámoló 
végelszámolási nyitó mérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 27.840eFt.

Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

9. ) Sporttelep használata
Hoffman Pál: Ismerteti az előterjesztést. Tököl Város Képviselő-testülete a 60/2016. (III.31.) számú 
határozattal térítésmentesen biztosította a tököli 2044 hrsz. alatti, természetben Tököl Sport u. 1. szám 
alatti, Sporttelep megjelölésű ingatlan használatát a Városi Sportkör Tököl Egyesület részére, az 
előterjesztés mellékletét képező szerződés alapján. A használati idő 2021. március 31-én - a vészhelyzet 
időtartama alatt - lejárt, ezért a haszonkölcsön szerződés időtartamának módosítására van szükség. Az 
épületen belül lévő vendéglátó egységet működtető BALU SPORT Kft-vel a Városi Sportkör Tököl 
Egyesület kötött szerződést 2016-ban, melynek érvényessége 2021.09.01. A szerződés lejártát követően 
a szerződés hosszabbításról az egyesület a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A TAO támogatásoknak köszönhetően a Sportcsarnok esetében bérleti díjat fizet a Kézilabda 
Szakosztály. A VSK a költségvetés alapján a 21 mFt-os támogatásból 11 a kézilabda, 10 a labdarúgás 
szakosztály támogatására szolgál. A kézilabda szakosztály 7-8 mFt-os bérleti díjat hoz. Miután a 
csapatok bérleti díjat fizetnek, a kézilabda szakosztály női és férfi csapatai csupán 3 mFt segítséget 
kapnak a várostól. Mindezt úgy, hogy az elmúlt években a Magyar Kézilabda Szövetségtől és TAO 
támogatásból több, mint 200 mFt értékű fejlesztés, önkormányzati vagyongyarapodás történt a 
Sportcsarnok esetében. Ugyanez a Magyar Labdarúgó Szövetségnek köszönhetően a Sportpálya, 
Sportklubház esetében 80 mFt értékben valósult meg.
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A Magyar Kézilabda Szövetségnél lehet pályázni bérleti díj támogatásra, ez a városi költségvetésbe 
érkezik vissza. A TAO, MKSZ támogatások pedig önkormányzati vagyongyarapodást jelent 
(Sportklubház, Sportcsarnok].
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselö-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, 
Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozza:

79/2021. (VIII.5.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselö-testülete,

1. ) a tököli 2044 hrsz. alatti, természetben Tököl Sport u. 1. szám alatti, Sporttelep megjelölésű
ingatlan vonatkozásában a Városi Sportkör Tököl Egyesülettel kötött haszonkölcsön szerződés 
időtartamát 2026.03.31-ig meghosszabbítja.

2. ) felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

10. ) Kerry Ella nehézségi mászó ifjúsági sportoló támogatási 
kérelme

Hoffman Pál: Ismerteti az előterjesztést. Az Ujjerő Hegymászó és Sportegyesület Kerry Ella tököli lakos 
ifjúsági sportoló támogatása céljából nyújtott be kérelmet a fiatal sportolónő verseny tevékenységének 
segítésére. Kerry Ella nehézségi mászásban szép eredményeket ért el 2019. és 2020. évben. 2019. évben 
Ifjúsági Európa Bajnokságon 15. helyezést ért el, tagja a magyar olimpiai keretnek. Sport tevékenysége 
többféle költséget von maga után, melyek összege magas, ezért pénzügyi támogatást szeretnének 
ezekhez kérni, annak ismeretében, hogy tudják erre nincs megpályázható keret. Kérelmező 300.000.-Ft 
támogatás nyújtását kérte, de a korábbiakban néhány esetben Tököl Város Képviselö-testülete tököli 
versenyzőket kérelmükre versenyre utazásuk költségeinek megfizetésében segítette.
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselö-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Gergics Illés, Malaczkó István, 
Vaslaki Judit, Vejmola István, Vukov Máté 8 igen, Füle Zoltán 1 tartózkodó szavazatával az alábbi 
határozatot hozza:

80/2021. (VIII.5.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Önkormányzat Képviselö-testülete az Ujjerő Hegymászó és Sport Egyesület számára Kerry 
Ella Ifjúsági sportoló támogatására a sporttal kapcsolatos utazási költségeinek fedezete céljából 2021. 
évre 100.000.-Ft támogatást nyújt a 2021. évi általános tartalék keret terhére.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

11. ) Az önkormányzat tulajdonában lévő balesetet szenvedett 
NPT-140 frsz-ú gépkocsi értékesítése, önkormányzati 
feladatok ellátására gépjármű beszerzése

Hoffman Pál: Ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzat tulajdonát képező NPT-140 frsz-ú Toyota 
személygépjármű 2021. június 8-án más gépjármű által okozott szabálysértés miatt balesetet 
szenvedett. A felelősség megállapításáról szóló rendőrségi határozatot ismerteti. „Baleset ideje: 
2021.06.08. 15,30, helszíne: Bő., XX., Helsinki út-Torontál utca kereszteződése. Károkozó: Prestige Cár 
Team Kft (Bp.) Károkozó gépjármű hatósági jelzése: MCD-696. Tájékoztatom, hogy a fenti számú 
szabálysértési ügyszámon folyamatban lévő balesetben 2021.06.25-én ügydöntő határozat született, 
melyben a károkozásért felelős elmarasztalásra került. A határozat nevezett részére kipostázásra került, 
mely ellen jogorvoslattal élhet, így az irat jogerőre még nem emelkedett. Dátum: 2021.06.25."
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Az UNIQA biztosító a kárszemiét követően a gépjármű javítását gazdaságtalannak minősítette (GTK). A 
biztosító a gépjármű káridőponti értékét 3.129.000 Ft, ebből a roncsértéket 1.050.000 Ft összegben 
állapította meg. A biztosító által meghirdetett árverésen a roncsra az Audatex Magyarország Kft. (1134 
Budapest, Váci u. 49.) 1.050.000 Ft összeg értékben vételi ajánlatot tett. A 2.079.000 Ft kárértéket a 
biztosító az önkormányzat számlájára utalja.
Jelenleg bérelt autót biztosítanak a polgármester részére, ezért szükséges lenne egy személygépkocsi 
beszerzésére. Előzetes számítások szerint egy, az előzővel azonos paraméterekkel rendelkező a Toyota 
gépjármű vételára, és a biztosított kapott kártérítés összesen 3.129.000 Ft önerőként történő befizetése 
mellett hozzávetőlegesen 1.300.000 Ft összegű lízingre lenne szükség.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati 
javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, 
Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozza:

81/2021. (VIII.5.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete,

1. A biztosító általi árverésen az NPT-140 frsz-ú gépjármű roncsára 1.050.000 Ft értékben 
ajánlatot tevő Audatex Magyarország Kft. (1134 Budapest, Váci u. 49.) ajánlatát elfogadja.

2. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés és az értékesítéssel kapcsolatos iratok 
aláírására.

3. Felhatalmazza a polgármestert egy, az előzővel azonos paraméterekkel rendelkező gépjármű 
beszerzésével maximum 4.400.000 Ft bruttó vételárig, 3.129.000 Ft kezdő befizetés mellett, 24 
havi futamidejű lízinggel.

4. Felhatalmazza a polgármestert a lízingszerződés megkötésére.
Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

12.)  Pest-Buda bérleti díjkedvezmény iránti kérelme
Hoffman Pál: Ismerteti az előterjesztést. A Képviselő-testület korábban helyiségbérleti szerződést 
kötöttek a SOIMPEX Kereskedelmi Kft-vel az uszoda felső szinti helyiségeire, majd a 40/2010.(02.01.) 
számú határozatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a kft. minden jogát és kötelezettségét engedményezze 
a Pest-Budai Testedző Egylet szervezet javára. A Képviselő-testület 2020. augusztus 27-én a Pest- Budai 
Testedző Egylet bérlővel az uszoda felső szintjére kötött szerződést 2020. szeptember 1. napjától 
határozott időről határozatlan idejűre módosította. A bérlő az előterjesztés melléklete szerinti bérleti 
díj mentességi kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez.
A 13/2020.(1V.23.) számú polgármesteri határozat alapján 2020. március 16. napjától a vészhelyzetről 
szóló kormányzati döntés visszavonásáig tartó időszakra (2020. június 18-ig) a Pest-Buda Testedző 
Egylet az Uszoda felső szinti helyiségei esetében a 174.566 Ft/hó összegű bérleti díjának elengedésére 
már kapott lehetőséget. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló jogszabály szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig esedékes bérleti díj a nemzeti vagyonról szóló törvény 
rendelkezéseitől eltérően korlátlanul csökkenthető.
Gergics Illés: a bérlő nagy eszközfejlesztést hajtott végre, bevétel viszont nem érkezett.
Hoffman Pál: Ez a helyszín fontos szabadidős, sport közösségi tér. Tulajdonosváltást követően a 
rezsiköltség vállalásával, a bérleti díj elengedését kérték 2020. november 4. napjától (a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet hatályba lépésétől, 2021. szeptember 30. napjáig. 
Bízunk benne, hogy az ilyen létesítmények kormányzati támogatásban is részesülnek.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati 
javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, 
Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozza:
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82/2021. (VIII.5.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a Pest- Budai Testedző Egylet (1677 Bp. Pf.:74., nyt. szám 1359.,) bérlő 
számára bérleti díjfizetési mentességet biztosít 2020. november 4. napjától (a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet hatályba lépésétől, 2021. szeptember 30. napjáig 
a 174.566 Ft/hó időarányos bérleti díjának elengedésével.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

13.)  A Szigeti Jégakadémia Sport Egyesület jégcsarnok építési 
pályázatának támogatási kérelme

Hoffman Pál: Ismerteti az előterjesztést. A Szigeti jégakadémia Sport Egyesület az előterjesztés szerinti 
kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, annak érdekében, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség felé a 
jégcsarnok építési pályázatát támogassuk. A tervezett beruházás helyszínére vonatkozó szabályozási 
tervet az előterjesztés melléklete tartalmazza. Korábban Halásztelken a Bocskai református iskola 
területén működtek, de a jégpálya működtetésére, bővítésére a repülőtéren bérelnének ingatlant. TAO 
pályázatból építenének csarnokot, ehhez a pályázathoz a Magyar Jégkorong Szövetség kéri Tököl Város 
Önkormányzat támogatását. A felépülő jégpályán felajánlják a tököli óvodások ingyenes korcsolyázási 
lehetőségét 2021. november 1-2022. február 28-ig, heti négy alkalommal.
A beruházások Tökölre vonzásában erős az önkormányzat. A Bau Star ésa Novara Kft telephely avatáson 
is kihangsúlyozta, hogy mindig hitt abban a döntésben, amit a Csépi úti Ipartelep létrehozásával 
kapcsolatban hoztak meg 23 éve. Hosszabb idő után, de minden terület gazdára talált és olyan 
vállalkozások jöttek ott létre, melyből jelentős helyi iparűzési adóbevétel jut az önkormányzathoz. 
Kiemelkedő a Bau Star üzletközpont. Ugyanilyen siker a repülőtér melletti Airport Üzletközpont 
létrejöttét biztosító helyi szabályozás. E döntések többszáz milliós helyiadó bevétel növekedést 
eredményeztek.
Ezek a bizottsági, testületi döntések lehetőséget teremtettek a vállalkozások számára és a helyi adók 
növelésére.
A korábbi rendezési tervben a repülőtér területén előrelátóan létrehoztak egy 40 hektáros logisztikai 
területet. Itt egy 1,5 hektáros területen a Jégakadémia is fejlesztést hoz létre. Később további csarnokok 
épülhetnek, ami helyiadó növekményt keletkeztet. A helyszín kihasználása fontos Tökölnek. Érdeklődés 
van, de a területen lakóingatlanok beépítése nem lehetséges.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati 
javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, 
Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozza:

83/2021. (VIII.5.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a Szigeti Jégakadémia Sport Egyesület jégcsarnok építési pályázatát 
támogatja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Vukov Máté: kérdése, hogy az óvodások részére ingyenesen biztosított időtartamot nem lehet 
véglegesen kérni?
Gergics Illés: ismét egy új sportolási lehetőség, mely a gyermekek utánpótlás nevelését is szolgálja. 
Hoffman Pál: további tárgyalás kérdése lehet az óvodások részére az ingyenes jégpálya biztosítása.
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14. ) „Tököl - Közétkeztetés két év időtartamra" tárgyú 
közbeszerzés nyertesének kiválasztása

Hoffman Pál: Ismerteti az előterjesztést, melyet nyilvános ülés keretében tárgyalnak meg.
Gaál Ágnes: tájékoztatja a képviselőket, hogy a kiegészítő dokumentumok megérkeztek. A határozati 
javaslat 2. pontját javasolja az alábbi kiegészítéssel elfogadni: „2)a „Tököl - Közétkeztetés két év 
időtartamra" tárgyú közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb érvényes ajánlattevőnek a bíráló bizottság 
javaslata alapján a P. Dussmann Kft-t nyilvánítja, s egyúttal a P. Dussman Kft-t az eljárás nyertesének 
nyilvánítja, és az eljárást eredményessé nyilvánítja. "
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság, az Oktatási, Művelődési és 
Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság által támogatott, 2. pont kiegészítésével 
a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselö-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, 
Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozza:

84/2021. (VIII.5.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselö-testülete,

1) a „Tököl - Közétkeztetés két év időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárás 
bírálóbizottságának javaslata alapján született közbenső döntésre figyelemmel

a. a P. Dussmann Kft. (1088 Budapest, Váci út 35.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.

b. az Eatrend Korlátolt Felelősségű Társaság (2730 Albertirsa, Pesti út 65.) ajánlatát 
érvénytelenné nyilvánítja

2) a „Tököl - Közétkeztetés két év időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb 
érvényes ajánlattevőnek a bíráló bizottság javaslata alapján a P. Dussmann Kft-t nyilvánítja, s 
egyúttal a P. Dussman Kft-t az eljárás nyertesének nyilvánítja, és az eljárást eredményessé 
nyilvánítja.

3) a rendelkezésre álló, bontáskor ismertetett fedezet (egy évre: nettó 51.000.000 Ft) és a nyertes 
ajánlati ára (egy évre: nettó 67.237.301 Ft) közötti különbözetet vállalja teljesíteni.

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

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

15. ) Egyebek
Hoffman Pál: Facebookon felvetett ügyekkel, valótlan állításokkal, hazugságokkal kapcsolatban kap 
megkereséseket. Következő ülésen ismerteti az álhír cáfolatokat.
Intézményektől (óvodák, bölcsőde, művelődési kp.) igény érkezett klímák beszerelésével kapcsolatban. 
A gyerekek egészségére ártalmas lehet egy ilyen készülék, ennek felelősségét nem vállalhatja fel senki, 
ezért olyan rendszer kialakítását kell kezdeményezni, mely nem közvetlenül hat a gyerekekre. Jövő évi 
beszerzéseket előkészítik.
Térfigyelő kamerák elhelyezésére igény van a HÉV-állomáson, a temetőnél és a templomnál. Ez kb 1,5 
mFt-ot jelent. Ajánlatok bekérése megtörtént. Költségcsökkentés miatt a HÉV állomáson egyeztettek az 
üzletek tulajdonosaival az üzletekre felszerelt kamerák ügyében, de jogszabályok miatt az oszlopra 
szerelt kamerák felszerelése a megoldás. Temetőnél volt kamera, de azokat ellopták.
A közétkeztetési térítési díjak mértékére is érkezett kérdés. A felülvizsgálat megtörténik majd a 
közétkeztetési döntést követően.
Tököli Tükör és a honlap, valamint a Facebook hivatalos oldala tartalmazza azt a tájékoztató, melyet az 
építkezni szándékozók, vagy ingatlant vásárlók részére készítettek a pontos információk beszerzésére. 
Ez a jegyzőkönyv mellékleteként is szerepel.
A Fogorvosi rendelőben ismét védettségi igazolványhoz kötik a kezeléseket.
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A gépjárművek használt gumiabroncsainak és a használt olaj leadási lehetőségeiről tájékozódnak, és 
később tájékoztatást nyújtanak.
A honlapon ellenőrzik a szolgáltatók elérhetőségeit, mert lakossági panasz érkezett, mely szerint nem 
veszik fel az orvosi rendelők rendelési időben a telefont, nem elérhető az orvosi ügyelet sem. A 
bejelentésre felhívják a szolgáltatók figyelmét.
Bejelenti 4 nap szabadság iránti kérelmét 2021. augusztus 9-12 között.
Füle Zoltán: köszöni az illegális hulladékelhelyezéssel kapcsolatos bejelentésére adott gyors választ. 
Bejelenti, hogy a temetőben nem működik a norton kút, egyébként is nehéz használni, rendes vízvételi 
lehetőséget kellene biztosítani.
Dr. Vass Lucia: a temető hátsó oldalán a bejárat, a ki és behajtás eső esetén használhatatlan, murvát 
vagy gréderezést kellene elvégezni.
Ágics Antal: tájékoztatást ad arról, hogy csak időleges javulást tudnak elérni, mert a Közútkezelő nem 
engedélyezi a ráhajtó felület aszfaltozását.
Hoffman Pál: A temető vízellátását a városgondnokság folyamatosan ellenőrzi, elektromos vízvételi 
lehetőség kiépítését is vizsgálják a távolabbi területekre.
Az illegális hulladéklerakásban a hulladékradar jelzései minden más jelzést megelőznek. Az illegális 
hulladék azonnali elszállítása ahhoz vezethet, hogy folyamatossá válik az illegális hulladék elhelyezés. 
Önkormányzati területen azonnal intézkednek. Külterületen évente kétszer szervezetten lát lehetőséget 
az illegális hulladékok összegyűjtésére. Szemléletváltás és visszatartó büntetés akadályozhatja meg az 
illegális hulladék elhelyezését.
Egyéb bejelentés nem lévén a képviselő-testületi ülést bezárja.

Kmf.

-pál
polgármester

Ágics Antal
hitelesítő hitelesítő

ríx
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Kiegészítő napirend
a Képviselő-testület 2021. augusztus 5-i ülésére

Tárgy: A Tököl, 019/3. és 0107/1. hrsz alatti volt hulladéklerakó 
rekultivációs tervének megvalósítása

Tisztelt Képviselő-testület!

| Előterjesztő | polgármester| Előterjesztés szakmai előkészítője 1 jegyző| Véleményező bizottság neve | PTKÜBAz ülések időpontja | 2021. augusztus 5.| Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbség
A tököli Csépi úti volt kommunális és építési hulladéklerakó rekultivációja érdekében Tököl Város 
Önkormányzata 2001-ben részleges környezeti felülvizsgálat és rekultivációs terv készítésére 
vállalkozási szerződést kötött a SMARAGD- GSH Kft.-vel. A tervek elkészülte és képviselő-testületi 
elfogadása után az Önkormányzat a dokumentációt 2003-ban engedélyezésre megküldte a Közép- 
Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére. A Felügyelőség 
2010. június 15-én kelt, KTVF: 32460-1/2010. számú határozatával a volt hulladéklerakó 
rekultivációját engedélyezte. A monitoring kutak létesítésére vonatkozó vízjogi engedélyeztetés 2011- 
ben megtörtént. Ezt követően PE- 06/KTF/20476-2/2017. számon a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala végzést adott ki, melyben felszólították Tököl Város Önkormányzatát a munkálatok 
befejezésére.
Tököl Város Önkormányzata folyamatosan kereste, keresi a pályázati lehetőségeket a rekultiváció 
megvalósítása érdekében, melynek költsége előzetes becslések alapján több száz millió forint, de ez 
idáig megfelelő pályázati konstrukció hiányában pályázati támogatási kérelmet benyújtani nem tudott. 
Önkormányzatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a szükséges kivitelezési munkákhoz 
előteremtse az anyagi fedezetet, azonban ez idáig sem saját, sem pedig külső - akár uniós, akár egyéb - 
forrás nem állt a rendelkezésünkre a rekultiváció végrehajtására. Emiatt Önkormányzatunk korábban 
sem vállalhatott arra kötelezettséget, hogy valamely határidőre a műveletet elvégzi. A hulladéklerakó 
nem üzemel és nincs olyan veszélyességi ok, ami a rekultiváció sürgős végrehajtását indokolná, - azon 
kívül, hogy nyilvánvalóan önkormányzati érdek az, hogy a hulladéklerakó helyzete rendezésre 
kerüljön és az ingatlanok hasznosítása megtörténhessen.
A rekultiváció kivitelezésének megkezdésére ez idáig nem került sor.
A rekultivációhoz szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat költségvetési forrásból nem tudja 
megteremteni.
A rekultiváció csak kormányzati támogatással, vagy pályázati forrás igénybevételével valósulhat meg. 
Önkormányzatunk arra vonatkozóan is keresi a megoldást, hogy a meglévő Csépi út mentén található 
iparterület volt hulladéklerakó irányába történő bővítésével külső beruházó forrásbevonása 
lehetőségét megteremtse. A folyamatban lévő Településrendezési Terv felülvizsgálata során a terület 
egy részének ipari gazdasági területként történő kijelölését tervezi.
A fentiek miatt 2020. október 12-én kértük a korábbi engedélyek, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természet védelmi és Vízügyi Felügyelőség által KTVF: 32460-1/2010. számon, és a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által PE-06/KTF/20476-2/2017. számon kiadott engedélyek 5 évvel 
történő meghosszabbítását. Azonban a 2020. december 9-én kelt PE-06/KTF/27570-9/2020 számú 
határozatával és a Pest Megyei Kormányhivatal mindössze 2022. december 31. napjáig hosszabbította meg a 
rekultivációs munkálatok befejezési határidejét.
Az idő rövidségére tekintettel minden lehetőséget szeretnénk megragadni újabb források bevonására 
igy találtunk rá az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a 1FKA Iparfejlesztési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság civil szervezetek illegális hulladék felszámolási tevékenységét segítő 
lehetőségre. Az együttműködésre a Városi Sportkör Tököl Egyesülettel lenne mód, így a terület 
közösségi, sport célú hasznosítására is lehetőség nyílhatna.
A fentiekre tekintettel alábbi határozati javaslat támogatását kezdeményezem.



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

1. hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Sportkör Tököl Egyesület egyedi támogatási kérelmet nyújtson 
be az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz, valamint a IFKA Iparfejlesztési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasához a Tököl, 019/3. és 0107/1. hrsz-ú ingatlanon található 
illegális hulladéklerakó felszámolására.

2. folyamatban lévő Településrendezési Terv felülvizsgálata során a Tököl, 019/3. és 0107/1. 
hrsz-ú terület egy részének ipari-gazdasági másrészének közösségi, sport területként történő 
kijelölését határozza el.

Határidő: folyamatos. Felelős: polgármester, óvodavezetők
Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő: - \\, 1
Törvényességi szempontból: Jegyző
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Az. ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997 évi ( XI I törvény 68 A. ij (1 a) bekezdésében foglaltak alkalmazása alapján a földhasználati 
nyilvántartás adatai szerint a földrészletre nincs bejelentett földhasználó.
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3. tulajdoni hányad: 1/1 
bejegyző határozat, érkezési idő 
jogcím: tulajdonba adás 
jogállás: tulajdonos 
név: TOKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
cin: 2316 TÖKÖL Fö út 117 
tőrzBBzám: 1573Ü923

; 42073/1991.09.06

■ m K e s z Mm_
NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Ez a tulajdoni lap koz igazgatáe1 hatóeági el járás céljából került kiadásra. Másra nem 
használható.

TULAJDONI LAP VÉGE
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Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi ( XI I. törvény 68/A. j; (lal bekezdésében foglaltak alkalmazása alapján a földhasználati 
nyilvántartás adatai szerint a földrészletre nincs bejelentett földhasználó.
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Külterület. 0109/3 helyrajzi

Szektor ; 53 í
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terület kat.t.jov. alosztály adatok
min o ha m2 k.fill tér kat.jöv

1. Az ingatlan adatai: 
alrészlet adatok

művelési ág/kivett negnevezée/
Ka n2 k . £ ill

. legelő járási mintatér 5 16 7624 39.40
■■ ■■ -............... URÉSZ ■ ■■■

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

—■ ————————-— m B £ s z . ....................... —
2 bejegyző határozat, érkezési idői 30970/1999/1997.06 04

Önálló szöveges bejegyzés a 0109 és 0110 hrsz-ú ingatlanok összevonásából alakult.

3 bejegyző határozat, érkezési idői 3007Q/3/2004 .02.24 
eredeti határozat: 41441/1987. 12.31.
Bányaszolgalmi jog
jogosult:

név: MÓL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYRT toritezám 10625790
cím : 1117 BUDAPEST Október 23-a utca 18.

Ez a tulajdoni lap koz igazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem 
ha s ználható
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Kiegészítő napirend
a Képviselő-testület 2021. augusztus 5-i ülésére

Tárgy: Létszámstop feloldási kérelmek

| Előterjesztő Hoffman Pál polgármester| Előterjesztés szakmai előkészítője jegyző| Véleményező bizottság neve PTKÜB, OMSB| Az ülések időpontja 2021. augusztus 5I Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

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

.../2021. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a Horvát Óvodában megüresedő egy fő konyhai kisegítő álláshely 
betöltését 2021.09.01.napjával - az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - 
engedélyezi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, intézményvezetők

Aláírás

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő: VIrodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző



Kiegészítő napirend
a Képviselő-testület 2021. augusztus 5-i ülésére

Tárgy: Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése a 2021/2022. 
nevelési évre

Tisztelt Képviselő-testület!

| Előterjesztő | polgármester1 Előterjesztés szakmai előkészítője 1 jegyző| Véleményező bizottság neve | OMSB| Az ülések időpontja | 2021. augusztus 5.| Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: I Minősített szótöbbség
Az óvodákba a beiratkozás megtörtént. Az óvodák vezetői jelezték, hogy a felveendő, főként 
átjelentkező gyermekek száma meghaladhatják a jogszabályban meghatározott csoportlétszámokat.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.J 25.§ (7) bekezdése így 
rendelkezik: „Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát 
a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális 
létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, 
továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új 
gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, 
tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja..

A Nkt.4. számú melléklete szerinti óvodai csoportlétszámok:Intézménytípus minimum maximum csoportlétszám átlag csoportlétszámÓvoda 13 25 20
Tekintettel arra, hogy a nevelési év indításáig már nem várható Képviselő-testületi ülés az alábbi 
határozati javaslat támogatását kezdeményezem.
Tököl, 2021. augusztus 3.

.../2021. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselö-testülete, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) 
bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021/2022-es nevelési évben a 
fenntartásában működő óvodák csoportjai esetében a maximális csoportlétszám 20%-kal történő 
eltéréséhez utólagos beszámolási kötelezettséggel átruházott hatáskörben hozzájáruljon.
Határidő: 2021. szeptember 1. Felelős: polgármester,
óvodavezetők

Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő: 1
Törvényességi szempontból: jegyző Al



Jegyzőkönyv
a Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

2021. augusztus 5-i nyílt üléséről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)

Jelen vannak: 
Vaslaki Judit 
Bosnyák Simonné 
Csurcsia István 
Ecsedi Beáta 
Hoffmann József 
Kiss Tiborné 
Füle Zoltán 
Vejmola István 
ifj.Hamar István

Igazoltan távol: 
Farkas Zsuzsanna 
Karászi László 
Halász László

Meghívottak: 
Hoffman Pál
Gergiscs Illés 
dr. Vass Lucia 
Gaál Ágnes
Rácz Judit

elnök 
tag 
tag 
tag 
tag 
tag 
tag 
tag 
tag

tag
tag
tag

polgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
jegyző 
aljegyző

Tomasovszkyné Fazekas Judit jegyzőkönyvvezető

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke Vaslaki Judit az ülést megnyitja, megállapítja, 
hogy a bizottság 9 jelenlévő taggal határozat képes.

Vaslaki Judit elnök javasolja, hogy Bosnyák Simonné bizottsági tagot kérjék fel jegyzőkönyv 
hitelesítőnek, valamint kéri a napirend elfogadását.

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a javaslattal egyetértve 8 igen és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozza:

4/2021. (VIII.05.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozat
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Bosnyák Simonné tagot felkéri az Oktatási, Művelődési 
és Sport Bizottság 2021. augusztus 5-i nyílt üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének. 
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

Továbbá Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a javaslattal egyetértve 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

5/2021. (VIII.05.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozat

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a napirendet az alábbiak szerint elfogadja_______________
1.) Kiegészítő napirendi pontként: Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése a 2021/2022. 

nevelési évre.



2. ) Kiegészítő napirendi pontként: Létszámstop feloldási kérelem_________________________
3. ) Sporttelep használata___________________________________________________________
4. ) Kerry Ella nehézségi mászó ifjúsági sportoló támogatási kérelme

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

1. ) Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése a 2021/2022. nevelési évre.

Vaslaki Judit az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke az előterjesztés ismertetését 
követően kérte a tagok hozzászólásait, kérdéseit. Hozzászólás, kérdés nem lévén a bizottság 
elnöke szavazásra tette fel a kérdést. Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
6/2021. (VIII.05.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozat
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az alábbi határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára:
Tököl Város Képviselö-testülete, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) 
bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021/2022-es nevelési évben a 
fenntartásában működő óvodák csoportjai esetében a maximális csoportlétszám 20%-kal történő 
eltéréséhez utólagos beszámolási kötelezettséggel átruházott hatáskörben hozzájáruljon.
Határidő: 2021. szeptember 1. Felelős: polgármester, óvodavezetők
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

2. ) Létszámstop feloldási kérelem

A napi rendi ponthoz hozzászólás, kérdés nem érkezezett, így bizottság elnöke szavazásra tette fel 
a határozati javaslatot, melyet a bizottság 8 igen 1 tartózkodás mellett az alábbiak szerint 
elfogadott.

7/2021. (VIII.05.) számú Oktatási, Művelődési Sport Bizottsági határozat
Az Oktatási, Művelődési Sport Bizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozza a 
képviselő-testület számára:
Tököl Város Képviselö-testülete a Horvát Óvodában megüresedő egy fő konyhai kisegítő álláshely 
betöltését 2021.09.01.napjával - az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - 
engedélyezi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, intézményvezetők

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

3. ) Sporttelep használata

Vaslaki Judit az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke az előterjesztés ismertetését 
követően, kérte a tagok hozzászólásait, kérdéseit. A napi rendi ponthoz hozzászólás, kérdés nem 
érkezezett. A napirendi pont tárgyalása során Ecsedi Beáta bizottsági tag a helységet elhagyta, egy 
a bizottság az alábbi határozat javaslatot 8 igen és egy tartózkodás mellett elfogadta.

8/2021. (VIII.05.) számú Oktatási, Művelődési Sport Bizottsági határozat
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az alábbi határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára:
Tököl Város Képviselö-testülete,

1. ) a tököli 2044 hrsz. alatti, természetben Tököl Sport u. 1. szám alatti, Sporttelep
megjelölésű ingatlan vonatkozásában a Városi Sportkör Tököl Egyesülettel kötött 
haszonkölcsön szerződés időtartamát 2026.03.31-ig meghosszabbítja.

2. ) felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, intézményvezetők



Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

4.)  Kerry Ella nehézségi mászó ifjúsági sportoló támogatási kérelme

Vaslaki Judit az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke az előterjesztés ismertetését 
követően, kérte a tagok hozzászólásait, kérdéseit. A napi rendi ponthoz hozzászólás, kérdés nem 
érkezett.
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a javaslattal egyetértve 7 igen szavazattal és 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

9/2021. (VIII.05.) számú Oktatási, Művelődési Sport Bizottsági határozat

Az Oktatási, Művelődési Sport Bizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozza a 
képviselő-testület számára:
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ujjerő Hegymászó és Sport Egyesület számára 
Kerry Ella Ifjúsági sportoló támogatására a sporttal kapcsolatos utazási költségeinek fedezete 
céljából 2021. évre 100.000.-Ft támogatást nyújt a 2021. évi általános tartalék keret terhére.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

A nyílt ülésen több napirendi pont, valamint hozzászólás nem volt az ülés zárt ülésként 
folytatódott tovább.

Kmf.

Vaslaki Judit
elnök

BosnyáR Simonné 
jegyzőkönyvi hitelesítő





JELENLÉTI ÍV
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2021. augusztus 5. napján tartott nyílt ülésről

Vaslaki Judit elnök
La/ n

Bosnyák Simonné 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

Kiss Tiborné

Vejmola István

Meghívottak:

Hoffman Pál

Gergics Illés

Dr. Vass Lucia

Gaál Ágnes

Rácz Judit

jegyző

aljegyző

tag

tag

tag

polgármester

alpolgármester

alpolgármester

Jegyző könyvvezető:
Tomasovszkyné Fazekas Judit ig. irodavezető

Napirendi ponthoz meghívottak:





JEGYZŐKÖNYV
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 2021. augusztus 5-i 

üléséről

Jelen van:
1. Borsos Zoltán
2. Csurcsia István
3. Füle Zoltán
4. Kerékgyártó Zsolt
5. Malaczkó István
6. ifj. Sovány András Márton
7. Vejmola István
8. Vukov Máté

Bejelentéssel távol van:
9. Ágics Antal
10. Farkas Zsuzsanna
11. ifj. Hoffman Pál
12. Vászin Attila

Tanácskozási joggal vesz részt:
1. Hoffman Pál
2. Gergics Illés
3. dr. Vass Lucia
4. Gaál Ágnes
5. Balogh Jánosné
6. Csvórics Gábor

tag 
tag 
tag 
tag 
tag 
tag 
tag 
tag 

elnök 
tag 
tag 
tag

polgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
jegyző
pénzügyi irodavezető 
műszaki irodavezető

Jegyzőkönyvvezető:
1. Balogh jánosné

Hoffman Pál polgármester köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a bizottságot, hogy Ágics Antal 
bizottsági elnök nem tud részt venni az ülésen. Vejmola István bizottsági tagot javasolja levezető elnöknek 
megszavazni.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 8 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:

13/2021.(VIII.05.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága a 2021. augusztus 
5-i ülés levezető elnökének Vejmola Istvánt választja meg.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

Vejmola István levezető elnök köszönti a bizottság tagjait, és megállapítja, hogy a bizottság 8 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Malaczkó István és Vukov Máté bizottsági tagokat. A 
Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

14/2021.(VIII.05.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága a 2021. augusztus 
5-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Malaczkó István és Vukov Máté bizottsági tagokat választja meg.

Felelős: bizottsági elnökHatáridő: azonnal



Vejmola István levezető elnök tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy két kiegészítő indítvánnyal 
egészülnek ki az előzetesen kiküldött előterjesztések, így ezzel a kiegészítéssel kezdeményezi a 
napirendek elfogadását:

1. A Tököl, 019/3. és 0107/1. hrsz alatti volt hulladéklerakó rekultivációs tervének 
megvalósítása

2. Létszámstop feloldási kérelmek
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:

15/2021.(VIII.05.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága a 2021. augusztus
5-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:

1.) A Tököl, 019/3. és 0107/1. hrsz alatti volt hulladéklerakó rekultivációs tervének megvalósítása
2.) Létszámstop feloldási kérelmek
3.] Környezetvédelmi program aktualizálása
4.] SONO-DENTAL Betéti társaság (dr. Turopoli Éva) feladatellátási szerződés módosítása
5.) „TVCS Kft. 2021.05.31-i tevékenységet lezáró mérlegbeszámolója és kiegészítő melléklete
6.) TVCS Kft. „v.a." 2021.06.01-i végelszámolási nyitó mérlege
7.) Sporttelep használata
8.) Kerry Ella nehézségi mászó ifjúsági sportoló támogatási kérelme
9.) Az önkormányzat tulajdonában lévő balesetet szenvedett NPT-140 frsz-ú gépkocsi értékesítése, 

önkormányzati feladatok ellátására gépjármű beszerzése
10.) Pest-Buda bérleti díjkedvezmény iránti kérelme
11.) A Szigeti Jégakadémia Sport Egyesület jégcsarnok építési pályázatának támogatási kérelme
12.) Egyebek

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

Vejmola István levezető elnök felkéri Hoffman Pál polgármestert, hogy ismertesse az előterjesztéseket.

1.)  A Tököl, 019/3. és 0107/1. hrsz alatti volt hulladéklerakó 
rekultivációs tervének megvalósítása

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztés. A tököli Csépi úti volt kommunális és építési hulladéklerakó 
rekultivációja érdekében Tököl Város Önkormányzata 2001-ben részleges környezeti felülvizsgálat és 
rekultivációs terv készítésére vállalkozási szerződést kötött a SMARAGD- GSH Kft.-vel. A tervek elkészülte 
és képviselő-testületi elfogadása után az Önkormányzat a dokumentációt 2003-ban engedélyezésre 
megküldte a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére. 
A Felügyelőség 2010. június 15-én kelt határozatával a volt hulladéklerakó rekultivációját engedélyezte. 
A monitoring kutak létesítésére vonatkozó vízjogi engedélyeztetés 2011-ben megtörtént. Ezt követően a 
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala végzést adott ki, melyben felszólították Tököl Város 
Önkormányzatát a munkálatok befejezésére. Tököl Város Önkormányzata folyamatosan kereste, keresi a 
pályázati lehetőségeket a rekultiváció megvalósítása érdekében, melynek költsége előzetes becslések 
alapján több száz millió forint, de ez idáig megfelelő pályázati konstrukció hiányában pályázati támogatási 
kérelmet benyújtani nem tudott. Tököl Város Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
szükséges kivitelezési munkákhoz előteremtse az anyagi fedezetet, azonban ez idáig sem saját, sem pedig 
külső - akár uniós, akár egyéb - forrás nem állt a rendelkezésre a rekultiváció végrehajtására. Emiatt az 
önkormányzat korábban sem vállalhatott arra kötelezettséget, hogy valamely határidőre a műveletet 
elvégzi. A hulladéklerakó nem üzemel és nincs olyan veszélyességi ok, ami a rekultiváció sürgős 
végrehajtását indokolná, - azon kívül, hogy nyilvánvalóan önkormányzati érdek az, hogy a hulladéklerakó 

2



helyzete rendezésre kerüljön és az ingatlanok hasznosítása megtörténhessen. A rekultiváció 
kivitelezésének megkezdésére ez idáig nem került sor. A rekultivációhoz szükséges pénzügyi fedezetet az 
Önkormányzat költségvetési forrásból nem tudja megteremteni.

A rekultiváció csak kormányzati támogatással vagy pályázati forrás igénybevételével valósulhat meg. 
Önkormányzatunk arra vonatkozóan is keresi a megoldást, hogy a meglévő Csépi út mentén található 
iparterület volt hulladéklerakó irányába történő bővítésével külső beruházó forrásbevonása lehetőségét 
megteremtse. A folyamatban lévő Településrendezési Terv felülvizsgálata során a terület egy részének 
ipari gazdasági területként történő kijelölését tervezi.
A fentiek miatt 2020. október 12-én kérték a korábbi engedélyek 5 évvel történő meghosszabbítását. 
Azonban a 2020. december 9-én kelt határozatával és a Pest Megyei Kormányhivatal mindössze 2022. 
december 31. napjáig hosszabbította meg a rekultivációs munkálatok befejezési határidejét.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a IFKA Iparfejlesztési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság civil szervezetek illegális hulladék felszámolási tevékenységét segítő lehetőségével 
az együttműködésre a Városi Sportkör Tököl Egyesülettel lenne mód, így a terület közösségi, sport célú 
hasznosítására is lehetőség nyílhatna.

A határozati javaslat két pontból áll, 1. pontban a civil szervezetek számára kiírt pályázaton való 
részvételről van szó, a 2. pont a terület egy részének ipari-gazdasági, más részének közösségi, sport 
területként történő kijelöléséről szól.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:

16/2021.(VIII.5.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozat

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő
testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy

1. a Városi Sportkör Tököl Egyesület egyedi támogatási kérelmet nyújtson be az Innovációs és 
Technológiai Minisztériumhoz, valamint a IFKA Iparfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasához a Tököl, 019/3. és 0107/1. hrsz-ú ingatlanon található illegális hulladéklerakó 
felszámolására.

2. folyamatban lévő Településrendezési Terv felülvizsgálata során a Tököl, 019/3. és 0107/1. hrsz- 
ú terület egy részének ipari-gazdasági más részének közösségi, sport területként történő 
kijelölését határozza el.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

2.)  Létszámstop feloldási kérelmek
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Horvát Óvoda vezetője jelezte, hogy intézményében 
megüresedett konyhai kisegítő álláshely, mert a kolléga kérte közös megegyezéssel a munkaviszonyának 
megszüntetését.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:

17/2021.(VIII.5.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozat

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő
testületnek, hogy a Horvát Óvodában megüresedő egy fő konyhai kisegítő álláshely betöltését 
2021.09.01.napjával - az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezze.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök
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3. ) Környezetvédelmi program aktualizálása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Pest Megyei Kormányhivatal a Képviselő-testület 67/2010. 
(III.1) számú határozatával jóváhagyott Környezetvédelmi Programjával kapcsolatban törvényességi 
felhívást fogalmazott meg. A Képviselő-testület a fenti számú határozattal állapította meg a 2010-2016. 
éves időszakra környezetvédelmi programját. Képviselő-testületünk a környezetvédelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény 46. § (1) bekezdés c) pontja alapján a környezetvédelmi 
feladatok megoldására önkormányzati rendeleteket bocsátott ki, illetőleg határozatokat hozott. A Covid 
járvány miatt új költségvetési, gazdasági, környezetvédelmi, szociális, egészségügyi és oktatási 
időszámítás kezdődött, ami valamennyi korábbi önkormányzati elképzelésünk újragondolását is 
szükségessé tette. Az előterjesztés tartalmazza, hogy milyen lépéseket tett az önkormányzat a 
környezetvédelmi program aktualizálására. Tekintettel, hogy a 2010. évben elfogadott Környezetvédelmi 
Programban hivatkozott dokumentumok felülvizsgálata még teljeskörűen nem fejeződhetett be, mivel a 
2019. őszi választások után 2020. márciusa óta csak néhány hónapig tudott teljesértékű testületi munka 
folyni, a határozati javaslatban foglaltak szerint javaslom a döntésük meghozatalát.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:

18/2021.(VIII.5.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozat

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő
testületnek, hogy

1) a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00974-3/2021. számú törvényességi felhívását megismerve és 
az abban foglaltak alapján a 67/2010. (III.1) számú határozatának hatályát 2022. június 30. napjáig a 
Környezetvédelmi program felülvizsgálatáig hosszabbítsa meg.

2) kérje fel a polgármestert a Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatására és a felülvizsgált program 
Képviselő-testület elé terjesztésére.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

4. ) SONO-DENTAL Betéti társaság (dr. Turopoli Éva) feladatellátási
szerződés módosítása

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátás 
körében gondoskodnia kell az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
ügyeleti ellátásról. Dr. Turopoli Éva bejelentette, hogy az Önkormányzat által Megbízott ALTER-DENT Kft 
helyett, a Sono-Dental Bt. képviseletében kívánja ellátni a fogorvosi feladatokat változatlan személyi és 
tárgyi feltételekkel. A Tomahaw Security Innovations Kft., mint az ALTER-DENT Kft. jogutódja, 
hozzájárulását adta a megbízási szerződés felbontásához, valamint beleegyezését adta ahhoz, hogy a 
SONO-DENT Bt-vel megkössük a szerződést a fogorvosi feladatok ellátására.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:

19/2021.(VIII.5.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozat

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő
testületnek, hogy

1) Tomahaw Security Innovations Kft mint az Alter-Dent kft. jogutódja nyilatkozatát mely a fogorvosi 
megbízási szerződés felbontásához és a Sono-Dental Bt-vel történő megkötéséhez vegye 
tudomásul.

2) a SONO-DENTAL Egészségügyi Oktató és Szolgáltató Bt-vel (képviseli: Dr. Turopoli Éva) a 
határozat mellékletét képező fogorvosi alapellátásra vonatkozó feladatellátási szerződést kösse 
meg, egyben hatalmazza fel a polgármestert annak aláírására.
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Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

76/2021. (VIII.5.) számú képviselő-testületi határozat melléklete: FELADAT ELLÁTÁSI 
SZERZŐDÉS VEGYES FOGORVOSI ALAPELLÁTÁSRAamely 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 SONO-DENTAL Egészségügyi Oktató és Szolgáltató Bt. (képviseli: Dr. Turopoli Éva - okleveles fogorvos doktor pecsétszáma: 56026, orvosi diploma száma 116/1997. (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) - együttes említésük esetén Felek (a továbbiakban: Felek) - között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
Dr. Turopoli Éva bejelentette, hogy az Önkormányzat által Megbízott ALTER-DENT Kft helyett, a Sono-Dentál Bt 
képviseletében kívánja ellátni a fogorvosi feladatokat változatlan személyi és tárgyi feltételekkel.

A Tomahaw Security Innovations Kft mint az ALTER-DENT Kft. jogutódja, hozzájárulását adta a 2004. október 1. 
napjától hatályos megbízási szerződés felbontásához, valamint beleegyezését adta ahhoz a SONO-DENT Bt-vel a 
fogorvosi feladatok ellátására történő szerződéskötéshez.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 1. számú vegyes fogorvosi körzet a 18. életévet betöltött felnőtt korú lakosainak fogorvosi alapellátása, területi ellátási kötelezettséggel, valamint iskolafogaszati ellátás.2. ) Az Egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettsége Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 18/2018.(XII.21.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. mellékletében meghatározott 2. számú fogorvosi körzet ellátási területére terjed ki. A jelen feladat-ellátási szerződés aláírásakor az Önkormányzat átadja az Egészségügyi szolgáltató részére a Rendelet hatályos 3. 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 a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap és a Magyar Orvosi Kamara által meghatározott sürgősségi ellátást igénylő esetekben• a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés, gyógyszeres kötés, foghúzás),• a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyitása, foghúzás),• a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése,• a szájüregen belüli tályog megnyitása,• a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása,• a száj nyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása,• állkapocs-ficam visszahelyezése,• a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.• a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása, valamint• bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat).Az Egészségügyi szolgáltató a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátását végzi. Fogorvosi alapellátása keretében feladatai a következők:a) a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,b) a fogászati szűrővizsgálatok végzése,c) a góckutatás,d) a terhesek fogászati gondozása, ése) a sürgősségi ellátás.
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hz Egészségügyi szolgáltató fogászati prevenciós feladatai körébe tartozik továbbá, a szervezett iskolafogászati tevékenység ellátása az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 6. §-a alapján, azzal, hogy a szűrővizsgálaton való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a nevelési-oktatási intézmény biztosítja.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 szolgáltatásnyújtási kötelezettség terheli.5. ) A praxisban személyesen közreműködő fogorvos adatai, valamint a fogorvosi szakasszisztens:a) Dr. Turopoli Éva oklevél száma: SOTE, 116/1997., Az orvosi alapnyilvántartási száma (orvosi bélyegző száma: 56026)b) Az Egészségügyi szolgáltató tevékenységét szakképzett asszisztens közreműködésével látja el. Az asszisztens munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatai vonatkozásában a fogorvos irányítja. A fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó asszisztensi tevékenységet fogorvosi asszisztens, vagy fogászati asszisztens, vagy klinikai fogászati higiénikus szakképesítéssel rendelkező személy láthatja el. Az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozó: Újvárosi Mariann fogászati szakasszisztens.6. ) Az Egészségügyi szolgáltató hetente 30 órát rendel. Az Egészségügyi szolgáltató az alább meghatározott időrendben köteles rendelni, folyamatos ellátást biztosítani:Hétfő, szerda: 14.00-20.00, Kedd, csütörtök, péntek: 8.00-14.00 óráig (kedden iskolafogászati rendelés).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.7. ) Az Egészségügyi szolgáltató köteles a mindenkor hatályos egészségügyi szolgáltatások finanszírozásáról szóló jogszabályoknak megfelelően térítésmentesen, részleges, kiegészítő vagy teljes térítési díj ellenében elvégezni a szükséges fogorvosi ellátásokat. Amennyiben a térítésköteles fogorvosi beavatkozás díját jogszabály nem határozza meg, az Egészségügyi szolgáltató a díjakat a szakmai irányelveknek megfelelően szabadon állapítja meg. Az alkalmazott díjtételekről az Egészségügyi szolgáltató köteles a rendelő váróhelyiségében, jól látható módon, tájékoztató táblát kifüggeszteni.8. ) Az Egészségügyi szolgáltató távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítésről saját költségére köteles gondoskodni. Az Egészségügyi szolgáltató helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítő fogorvos 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 fogorvosi 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 a minőségi fogászati alapellátás folyamatos biztosítása érdekében. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik.10. ) Az Egészségügyi szolgáltató kizárólagosan jogosult használni a 9. számú rendelőt a kapcsolódó helyiségekkel (orvosi szoba 18,86 m2, röntgen szoba 4,72 m2, fürdő-WC 1,26 m2, váró 4,64 m2, összesen 29,48 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.
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11. ) A körzetmódosítás - kivéve az új közterületek körzetbe sorolása - miatt bekövetkezett, a fogorvost 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. ) Amennyiben az Egészségügyi szolgáltató akkreditált rezidensképzésben vesz részt, úgy köteles az Önkormányzatnak azt bejelenteni. Ez esetben köteles mindenkor biztosítani a rezidens fogorvos személyes, folyamatos szakorvosi felügyeletét.14. ) A fogorvosi feladatellátás minőségbiztosítása a tevékenységet végző Egészségügyi szolgáltató feladata.15. ) Az Önkormányzat ellenőrzi a jelen feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. Ennek keretében az Egészségügyi szolgáltató rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést.16. ) 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.17. ) Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - írásban azonnali hatállyal felmondja az Egészségügyi szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén különösen, haa) 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.18. ) 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 fogorvosi feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély és hatályos felelősségbiztosítási szerződés birtokában látja el. A fogorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv szakmai felügyelő szakfőorvosai látják el.19. ) Jelen feladat-ellátási szerződés 2021................... napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. Jelenfeladat-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 fogászati 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 szolgáltatásokEgészségbiztosítási 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, 2021..................................

Tököl Város Önkormányzata
Hoffman Pál polgármester

SONO-DENTAL Bt. (képviseli: Dr. Turopoli Éva)
Vállalkozó
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5. ) A TVCS Kft. 2021.05.31-i tevékenységet lezáró mérlegbeszámolója
és kiegészítő melléklete

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Tököl Város Önkormányzat Polgármestere 27/2021. (III. 23.) 
számú határozatában úgy döntött, hogy a TVCS Kft-t jogutód nélkül megszünteti és elrendeli a 
végelszámolását 2021. június 1-től kezdődően. Ettől az időponttól székhelyének címe: 2316 Tököl, Fő u. 
117. Végelszámolójává Taligás Margit egyéni vállalkozót választotta meg.

A végelszámolás kezdetével megszűnt a társaság KIVA adózási formája. A társaság 2021.05.31-ig tartó 
időszakának tevékenységet záró mérlegbeszámolója és a hozzá kapcsolódó kiegészítő melléklet, továbbá 
a könyvvizsgálói jelentés, záró adóbevallások 2021.06.23-i dátummal elkészültek. Erre az időszakra 
vonatkozó eredmény 1.754eFt nyereség. Az eredményre ható tényezőket - kiemelve a legjelentősebbeket 
az előterjesztés tartalmazza.

Tekintettel a társaság jogutód nélküli megszüntetésére és végelszámolásának elrendelésére a társaság 
vezetése fontos feladatának tekintette a felkészülést a 2021.05.31-i tevékenységet lezáró 
mérlegbeszámoló minél rövidebb idő alatti elkészítésére, tekintettel a jogszabályi elvárásokra. Ezen 
túlmenően a társaság 2021.05.31-ig a következőkben felsorolt feladatokat végezte el: Az uszoda 
működtetéséhez köthető okafogyottá vált szerződések felmondásra kerültek, illetve jogutódlással az 
Önkormányzatnál folytatódtak. Sikerült megegyezni a partnerekkel a szerződéstől eltérő felmondási idő 
miatti szankciómentességről. Az uszodában foglalkoztatott munkavállalók Önkormányzatnál történő 
tovább foglalkoztatásának adminisztrációs és kommunikációs feladatai határidőben 2021.04.30-i 
dátummal befejeződtek. Azonos dátummal az 1 fő kintlévőségkezelő munkaviszonya is megszűnt, új 
feladattal a polgármesteri hivatalnál folytatja jogviszonyát. A bevételt jelentő szerződések közül az 
ingatlan bérbeadással kapcsolatos szerződések megszűntek, a társaság tulajdonában lévő traktor bérleti 
szerződése viszont továbbra is élő. A végelszámolás időszaka alatt tovább folytatódik a lakossági víz-, 
szennyvíz-, szemétszállítási díjtartozások beszedése.

A TVCS Kft. Felügyelőbizottsága tárgyalta a tevékenységet záró mérlegbeszámolót és mellékleteit, 
határozatában elfogadásra javasolja a tulajdonos Önkormányzat számára.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 7 igen, 1 tartózkodó szavazattal 
az alábbi határozatot hozza:

20/2021.(VIII.5.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozat

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő
testületnek, hogy fogadja el a TVCS Kft. 2021.05.31-i tevékenységet lezáró egyszerűsített beszámolóját és 
kiegészítő mellékletét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 27.840eFt, az adózott 
eredménye 1.754eFt (nyereség). Hagyja jóvá az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

6. ) A TVCS Kft. „v.a." 2021.06.01-i végelszámolási nyitó mérlege
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Tököl Város Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (III. 23.) 
számú határozatában úgy döntött, hogy a TVCS Kft-t jogutód nélkül megszünteti és elrendeli a 
végelszámolását 2021. június 1-től kezdődően. A tevékenységet lezáró beszámoló mérlege alapján a 
végelszámolás kezdő időpontjával végelszámolási nyitó mérleget kell készíteni. A végelszámolási nyitó 
mérleget a hitelezői igények bejelentése és a vagyoni helyzet felmérése alapján korrigálni lehet. A TVCS 
Kft. „v.a." nyitó mérlege megegyezik a tevékenységet lezáró mérleg adataival, korrekcióra nem került sor. 
A hitelezők a végelszámolás megindításának közzétételét követő 40 napon belül jelenthették be hitelezői 
igényüket, ez a határidő lejárt, hitelezői igénybejelentés nem érkezett. Az előterjesztés melléklete a 
végelszámolási nyitó mérlege.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 7 igen, 1 tartózkodó szavazattal 
az alábbi határozatot hozza:
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21/2021.(VIII.5.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozat

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő
testületnek, hogy fogadja el a TVCS Kft. „v.a." 2021.06.01-i egyszerűsített beszámoló végelszámolási nyitó 
mérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 27.840eFt.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

7.)  Sporttelep használata
Hoffman Pál: Ismerteti az előterjesztést. Tököl Város Képviselő-testülete a 60/2016. [111.31.] számú 
határozattal térítésmentesen biztosította a tököli 2044 hrsz. alatti, természetben Tököl Sport u. 1. szám 
alatti, Sporttelep megjelölésű ingatlan használatát a Városi Sportkör Tököl Egyesület részére, az 
előterjesztés mellékletét képező szerződés alapján. A használati idő 2021. március 31-én - a vészhelyzet 
időtartama alatt - lejárt, ezért a haszonkölcsön szerződés időtartamának módosítására van szükség. Az 
épületen belül lévő vendéglátó egységet működtető BALU SPORT Kft-vel a Városi Sportkör Tököl 
Egyesület kötött szerződést 2016-ban, melynek érvényessége 2021.09.01. A szerződés lejártát követően 
a szerződés hosszabbításról az egyesület a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A TAO támogatásoknak köszönhetően a Sportcsarnok esetében bérleti díjat fizet a Kézilabda Szakosztály. 
A VSK a költségvetés alapján a 21mFt-os támogatásból 11 a kézilabda, 10 a labdarúgás szakosztály 
támogatására szolgál. A kézilabda szakosztály 7-8mFt-os bérleti díjat hoz. Miután a csapatok bérleti díjat 
fizetnek, a kézilabda szakosztály női és férfi csapatai csupán 3mFt segítséget kapnak a várostól. Mindezt 
úgy, hogy az elmúlt években a Magyar Kézilabda Szövetségtől és TAO támogatásból több, mint 200mFt 
értékű fejlesztés, önkormányzati vagyongyarapodás történt a Sportcsarnok esetében. Ugyanez a Magyar 
Labdarúgó Szövetségnek köszönhetően a Sportpálya, Sportklubház esetében 80mFt értékben valósult 
meg.

A Magyar Kézilabda Szövetségnél lehet pályázni bérleti díj támogatásra, ez a városi költségvetésbe 
érkezik vissza. A TAO, MKSZ támogatások pedig önkormányzati vagyongyarapodást jelent (Sportklubház, 
Sportcsarnok].

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:

22/2021.(VIII.5.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozat

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő
testületnek, hogy

1. ) a tököli 2044 hrsz. alatti, természetben Tököl Sport u. 1. szám alatti, Sporttelep megjelölésű
ingatlan vonatkozásában a Városi Sportkör Tököl Egyesülettel kötött haszonkölcsön szerződés 
időtartamát 2026.03.31-ig hosszabbítsa meg.

2. ) hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

8.)  Kerry Ella nehézségi mászó ifjúsági sportoló támogatási kérelme
Hoffman Pál: Ismerteti az előterjesztést. Az Ujjerő Hegymászó és Sportegyesület Kerry Ella tököli lakos 
ifjúsági sportoló támogatása céljából nyújtott be kérelmet a fiatal sportolónő verseny tevékenységének 
segítésére. Kerry Ella nehézségi mászásban szép eredményeket ért el 2019. és 2020. évben. 2019. évben 
Ifjúsági Európa Bajnokságon 15. helyezést ért el, tagja a magyar olimpiai keretnek. Sport tevékenysége 
többféle költséget von maga után, melyek összege magas, ezért pénzügyi támogatást szeretnének ezekhez 
kérni, annak ismeretében, hogy tudják erre nincs megpályázható keret. Kérelmező 300.000.-Ft támogatás 
nyújtását kérte, de a korábbiakban néhány esetben Tököl Város Képviselő-testülete tököli versenyzőket 
kérelmükre versenyre utazásuk költségeinek megfizetésében segítette.
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A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:

23/2021.(VIII.5.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozat

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő
testületnek, hogy az Ujjerő Hegymászó és Sport Egyesület számára Kerry Ella Ifjúsági sportoló 
támogatására a sporttal kapcsolatos utazási költségeinek fedezete céljából 2021. évre 100.000.-Ft 
támogatást nyújtson a 2021. évi általános tartalék keret terhére.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

9.)  Az önkormányzat tulajdonában lévő balesetet szenvedett NPT-140 
frsz-ú gépkocsi értékesítése, önkormányzati feladatok ellátására 
gépjármű beszerzése

Hoffman Pál: Ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzat tulajdonát képező NPT-140 frsz-ú Toyota 
személygépjármű 2021. június 8-án más gépjármű által okozott szabálysértés miatt balesetet szenvedett. 
A felelősség megállapításáról szóló rendőrségi határozatot ismerteti. „Baleset ideje: 2021.06.08. 15,30, 
helyszíne: Bő., XX., Helsinki út-Torontál utca kereszteződése. Károkozó: Prestige Cár Team Kft (Bp.) 
Károkozó gépjármű hatósági jelzése: MCD-696. Tájékoztatom, hogy a fenti számú szabálysértési ügyszámon 
folyamatban lévő balesetben 2021.06.25-én ügydöntő határozat született, melyben a károkozásért felelős 
elmarasztalásra került. A határozat nevezett részére kipostázásra került, mely ellen jogorvoslattal élhet, így 
az írat jogerőre még nem emelkedett. Dátum: 2021.06.25."

A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Az UNIQA biztosító a kárszemlét követően a gépjármű javítását gazdaságtalannak minősítette (GTK). A 
biztosító a gépjármű káridőponti értékét 3.129.000 Ft, ebből a roncsértéket 1.050.000 Ft összegben 
állapította meg. A biztosító által meghirdetett árverésen a roncsra az Audatex Magyarország Kft. (1134 
Budapest, Váci u. 49.) 1.050.000 Ft összeg értékben vételi ajánlatot tett. A 2.079.000 Ft kárértéket a 
biztosító az önkormányzat számlájára utalja.

Jelenleg bérelt autót biztosítanak a polgármester részére, ezért szükséges lenne egy személygépkocsi 
beszerzésére. Előzetes számítások szerint egy, az előzővel azonos paraméterekkel rendelkező a Toyota 
gépjármű vételára, és a biztosított kapott kártérítés összesen 3.129.000 Ft önerőként történő befizetése 
mellett hozzávetőlegesen 1.300.000 Ft összegű lízingre lenne szükség.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:

24/2021.(VIII.5.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozat

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő
testületnek, hogy

1. A biztosító általi árverésen az NPT-140 frsz-ú gépjármű roncsára 1.050.000 Ft értékben ajánlatot 
tevő Audatex Magyarország Kft. (1134 Budapest, Váci u. 49.) ajánlatát fogadja el.

2. Hatalmazza fel a polgármestert az adás-vételi szerződés és az értékesítéssel kapcsolatos iratok 
aláírására.

3. Hatalmazza fel a polgármestert egy, az előzővel azonos paraméterekkel rendelkező gépjármű 
beszerzésével maximum 4.400.000 Ft bruttó vételárig, 3.129.000 Ft kezdő befizetés mellett, 24 
havi futamidejű lízinggel.

4. Hatalmazza fel a polgármestert a lízingszerződés megkötésére.
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök
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10. ) Pest-Buda bérleti díjkedvezmény iránti kérelme
Hoffman Pál: Ismerteti az előterjesztést. A Képviselő-testület korábban helyiségbérleti szerződést 
kötöttek a SOIMPEX Kereskedelmi Kft-vel az uszoda felső szinti helyiségeire, majd a 40/2010.(02.01.] 
számú határozatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a kft. minden jogát és kötelezettségét engedményezze a 
Pest-Budai Testedző Egylet szervezet javára. A Képviselő-testület 2020. augusztus 27-én a Pest- Budai 
Testedző Egylet bérlővel az uszoda felső szintjére kötött szerződést 2020. szeptember 1. napjától 
határozott időről határozatlan idejűre módosította. A bérlő az előterjesztés melléklete szerinti bérleti díj 
mentességi kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez.

A 13/2020.(IV.23.) számú polgármesteri határozat alapján 2020. március 16. napjától a vészhelyzetről 
szóló kormányzati döntés visszavonásáig tartó időszakra (2020. június 18-ig) a Pest-Buda Testedző 
Egylet az Uszoda felső szinti helyiségei esetében a 174.566 Ft/hó összegű bérleti díjának elengedésére 
már kapott lehetőséget. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló jogszabály szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig esedékes bérleti díj a nemzeti vagyonról szóló törvény 
rendelkezéseitől eltérően korlátlanul csökkenthető.

Gergics Illés: a bérlő nagy eszközfejlesztést hajtott végre, bevétel viszont nem érkezett.

Hoffman Pál: Ez a helyszín fontos szabadidős, sport közösségi tér. Tulajdonosváltást követően a 
rezsiköltség vállalásával, a bérleti díj elengedését kérték 2020. november 4. napjától (a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet hatályba lépésétől, 2021. szeptember 30. napjáig. 
Bízunk benne, hogy az ilyen létesítmények kormányzati támogatásban is részesülnek.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:

25/2021.(VIII.5.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozat

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő
testületnek, hogy a Pest- Budai Testedző Egylet (1677 Bp. Pf.:74., nyt. szám 1359.,) bérlő számára bérleti 
díjfizetési mentességet biztosítson 2020. november 4. napjától (a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet hatályba lépésétől, 2021. szeptember 30. napjáig a 174.566 Ft/hó 
időarányos bérleti díjának elengedésével.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

11. ) A Szigeti Jégakadémia Sport Egyesület jégcsarnok építési
pályázatának támogatási kérelme

Hoffman Pál: Ismerteti az előterjesztést. A Szigeti jégakadémia Sport Egyesület az előterjesztés szerinti 
kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, annak érdekében, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség felé a 
jégcsarnok építési pályázatát támogassuk. A tervezett beruházás helyszínére vonatkozó szabályozási 
tervet az előterjesztés melléklete tartalmazza. Korábban Halásztelken a Bocskai református iskola 
területén működtek, de a jégpálya működtetésére, bővítésére a repülőtéren bérelnének ingatlant. TAO 
pályázatból építenének csarnokot, ehhez a pályázathoz a Magyar Jégkorong Szövetség kéri Tököl Város 
Önkormányzat támogatását. A felépülő jégpályán felajánlják a tököli óvodások ingyenes korcsolyázási 
lehetőségét 2021. november 1-2022. február 28-ig, heti négy alkalommal.
A beruházások Tökölre vonzásában erős az önkormányzat. A Bau Star és a Novara Kft telephely avatáson 
is kihangsúlyozta, hogy mindig hitt abban a döntésben, amit a Csépi úti Ipartelep létrehozásával 
kapcsolatban hoztak meg 23 éve. Hosszabb idő után, de minden terület gazdára talált és olyan 
vállalkozások jöttek ott létre, melyből jelentős helyi iparűzési adóbevétel jut az önkormányzathoz. 
Kiemelkedő a Bau Star üzletközpont. Ugyanilyen siker a repülőtér melletti Airport Üzletközpont 
létrejöttét biztosító helyi szabályozás. E döntések többszáz milliós helyi adó bevétel növekedést 
eredményeztek.
Ezek a bizottsági, testületi döntések lehetőséget teremtettek a vállalkozások számára, és a helyi adók 
növelésére. 11



A korábbi rendezési tervben a repülőtér területén előrelátóan létrehoztak egy 40 hektáros logisztikai 
területet. Itt egy 1,5 hektáros területen a Jégakadémia is fejlesztést hoz létre. Később további csarnokok 
épülhetnek, ami helyiadó növekményt keletkeztet. A helyszín kihasználása fontos Tökölnek. Érdeklődés 
van, de a területen lakóingatlanok beépítése nem lehetséges.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:

26/2021.(VIII.5.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozat

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő
testületnek, hogy támogassa a Szigeti Jégakadémia Sport Egyesület jégcsarnok építési pályázatát.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

Vukov Máté: kérdése, hogy az óvodások részére ingyenesen biztosított időtartamot nem lehet véglegesen 
kérni?

Gergics Illés: ismét egy új sportolási lehetőség, mely a gyermekek utánpótlás nevelését is szolgálja.

Hoffman Pál: további tárgyalás kérdése lehet az óvodások részére az ingyenes jégpálya biztosítása.

12.)  Egyebek

Vejmola István: A gépjárművek használt gumiabroncsainak és a használt olaj leadását meg lehetne-e 
szervezni az elektronikai hulladékgyűjtés mintájára?

Gaál Ágnes: A műszaki iroda munkatársai tájékozódni fognak ez ügyben.

Füle Zoltán: Bejelenti, hogy a temetőben nem működik a norton kút, egyébként is nehéz használni, 
rendes vízvételi lehetőséget kellene biztosítani.
Hoffman Pál: A temető vízellátását a városgondnokság folyamatosan ellenőrzi, elektromos vízvételi lehetőség 
kiépítését is vizsgálják a távolabbi területekre.

Több bejelentés és hozzászólás nem lévén, Vejmola István levezető elnök az ülést bezárja.

Vukov Máté
bizottsági tag
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Jegyzőkönyv 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

2021. augusztus 5-i nyílt üléséről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2316 Tököl, Fö utca 1 17.)
Jelen vannak: Malaczkó István elnökBaller Antalné tagCsurcsia István tagPető Zsolt tagSzabó Erzsébet tagSzabó Károly tagVaslaki Judit tagVukov Máté tag
Igazoltan távollévők: Agics Antal tagKarászi László tag
Meghívottak: Hoffman Pál polgármesterGergics Illés alpolgármesterDr. Vass Lucia alpolgármesterGaál Ágnes jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Müllerné lstvánov Katalin igazgatási ügyintéző
Malaczkó István bizottsági elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 fö jelenlétével határozatképes, javasolja, hogy Csurcsia István bizottsági tagot kérjék fel jegyzőkönyv hitelesítőnek és kéri a napirend elfogadását.A Szociális és Egészségügyi Bizottság a javaslattal egyetértve 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
7/2021. (VIII.05.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:A Szociális és Egészségügyi Bizottság Csurcsia István bizottsági tagot felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021.08.05-i üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
8/2021. (VIII.05.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:A Bizottság a 2021. augusztus 05-i nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:_____________1.)  SONQ-DENTAL Betéti társaság (dr. Turopoli Éva) feladatellátási szerződés módosítása
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök
1./  SONO-DENTAL Betéti társaság (dr. Turopoli Éva) feladatellátási szerződés módosítása

Hoffman Pál: Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátás körében gondoskodnia kell az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról. Dr. Turopoli Éva bejelentette, hogy az Önkormányzat által Megbízott ALTER- DENT Kft helyett, a Sono-Dentál Bt. képviseletében kívánja ellátni a fogorvosi feladatokat változatlan személyi és tárgyi feltételekkel. A Tomahaw Security Innovations Kft mint az ALTER-DENT Kft. jogutódja, hozzájárulását adta a megbízási szerződés felbontásához, valamint beleegyezését adta ahhoz, hogy a SONO-DENT Bt-vel megkössük a szerződést a fogorvosi feladatok ellátására.
Malaczkó István bizottsági elnök kéri az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. 



A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
9/202l.(VIII.O5.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy1) Tomahaw Security Innovations Kft., mint az Alter-Dent kft. jogutódja nyilatkozatát a fogorvosi megbízási szerződés felbontásához és a Sono-Dental Bt-vel történő megkötéséhez vegye tudomásul.2) a SONO-DENTAL Egészségügyi Oktató és Szolgáltató Bt-vel (képviseli: Dr. Turopoli Éva) a határozat mellékletét képező fogorvosi alapellátásra vonatkozó feladatellátási szerződést kösse meg, egyben hatalmazza fel a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök
9/202l.(VIII.O5.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat melléklete:
FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS VEGYES FOGORVOSI ALAPELLÁTÁSRAamely 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 SONO-DENTAL Egészségügyi Oktató és Szolgáltató Bt. (képviseli: Dr. Turopoli Éva - okleveles fogorvos doktor pecsétszáma: 56026, orvosi diploma száma 116/1997. (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) - együttes említésük esetén Felek (a továbbiakban: Felek) - között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
Dr. Turopoli Éva bejelentette, hogy az Önkormányzat által Megbízott ALTER-DENT Kft helyett, a Sono-Dentál Bt. 
képviseletében kívánja ellátni a fogorvosi feladatokat változatlan személyi és tárgyi feltételekkel.
A Tomahaw Security Innovations Kft. mint az ALTER-DENT Kft. jogutódja, hozzájárulását adta a 2004. október 1. 
napjától hatályos megbízási szerződés felbontásához, valamint beleegyezését adta ahhoz a SONO-DENT Bt-vel a 
fogorvosi feladatok ellátására történő szerződéskötéshez.1. ) Az Önkormányzat a 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 1. számú vegyes fogorvosi körzet a 18. életévet betöltött felnőtt korú lakosainak fogorvosi alapellátása, területi ellátási kötelezettséggel, valamint iskolafogaszati ellátás.2. ) Az Egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettsége Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 18/2018.(XII.21.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. mellékletében meghatározott 2. számú fogorvosi körzet ellátási területére terjed ki. A jelen feladat-ellátási szerződés aláírásakor az Önkormányzat átadja az Egészségügyi szolgáltató részére a Rendelet hatályos 3. 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 a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap és a Magyar Orvosi Kamara által meghatározott sürgősségi ellátást igénylő esetekben• a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés, gyógyszeres kötés, foghúzás),• a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyitása, foghúzás),• a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése,• a szájüregen belüli tályog megnyitása,• a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása,• a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása,• állkapocs-ficam visszahelyezése,• a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.• a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása, valamint• bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat).Az Egészségügyi szolgáltató a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátását végzi. Fogorvosi alapellátása keretében feladatai a következők:a) a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,b) a fogászati szűrővizsgálatok végzése,



c) a góckutatás,d) a terhesek fogászati gondozása, ése) a sürgősségi ellátás.Az Egészségügyi szolgáltató fogászati prevenciós feladatai körébe tartozik továbbá, a szervezett iskolafogászati tevékenység ellátása az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 6. §-a alapján, azzal, hogy a szűrővizsgálaton való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a nevelési-oktatási intézmény biztosítja.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 fogorvos adatai, valamint a fogorvosi szakasszisztens:a) Dr. Turopoli Éva oklevél száma: SOTE, 116/1997., Az orvosi alapnyilvántartási száma (orvosi bélyegző száma: 56026)b) Az Egészségügyi szolgáltató tevékenységét szakképzett asszisztens közreműködésével látja el. Az asszisztens munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatai vonatkozásában a fogorvos irányítja. A fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó asszisztensi tevékenységet fogorvosi asszisztens, vagy fogászati asszisztens, vagy klinikai fogászati higiénikus szakképesítéssel rendelkező személy láthatja el. Az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozó: Újvárosi Mariann fogászati szakasszisztens.6. ) Az Egészségügyi szolgáltató hetente 30 órát rendel. Az Egészségügyi szolgáltató az alább meghatározott időrendben köteles rendelni, folyamatos ellátást biztosítani:Hétfő, szerda: 14.00-20.00, Kedd, csütörtök, péntek: 8.00-14.00 óráig (kedden iskolafogászati rendelés).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.7. ) Az Egészségügyi szolgáltató köteles a mindenkor hatályos egészségügyi szolgáltatások finanszírozásáról szóló jogszabályoknak megfelelően térítésmentesen, részleges, kiegészítő vagy teljes térítési díj ellenében elvégezni a szükséges fogorvosi ellátásokat. Amennyiben a térítésköteles fogorvosi beavatkozás díját jogszabály nem határozza meg, az Egészségügyi szolgáltató a díjakat a szakmai irányelveknek megfelelően szabadon állapítja meg. Az alkalmazott díjtételekről az Egészségügyi szolgáltató köteles a rendelő váróhelyiségében, jól látható módon, tájékoztató táblát kifüggeszteni.8. ) Az Egészségügyi szolgáltató távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítésről saját költségére köteles gondoskodni. Az Egészségügyi szolgáltató helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítő fogorvos 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 fogorvosi 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 a minőségi fogászati alapellátás folyamatos biztosítása érdekében. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik.10. ) Az Egészségügyi szolgáltató kizárólagosan jogosult használni a 9. számú rendelőt a kapcsolódó helyiségekkel (orvosi szoba 18,86 m2, röntgen szoba 4,72 m2, fürdő-WC 1,26 m2, váró 4,64 m2, összesen 29,48 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 közmüveket (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.



11. ) A körzetmódosítás - kivéve az új közterületek körzetbe sorolása - miatt bekövetkezett, a fogorvost 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. ) Amennyiben az Egészségügyi szolgáltató akkreditált rezidensképzésben vesz részt, úgy köteles az Önkormányzatnak azt bejelenteni. Ez esetben köteles mindenkor biztosítani a rezidens fogorvos személyes, folyamatos szakorvosi felügyeletét.14. ) A fogorvosi feladatellátás minőségbiztosítása a tevékenységet végző Egészségügyi szolgáltató feladata.15. ) Az Önkormányzat ellenőrzi a jelen feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. Ennek keretében az Egészségügyi szolgáltató rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést.16. ) 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.17. ) Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - írásban azonnali hatállyal felmondja az Egészségügyi szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén különösen, haa) 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.18. ) 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 fogorvosi feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély és hatályos felelősségbiztosítási szerződés birtokában látja el. A fogorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv szakmai felügyelő szakfőorvosai látják el.19. ) Jelen feladat-ellátási szerződés 2021.................................. napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. Jelenfeladat-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 fogászati 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 szolgáltatásokEgészségbiztosítási 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, 2021..............................................
Tököl Város Önkormányzata

Hoffman Pál polgármester

SONO-DENTAL Bt. (képviseli: Dr. Turopoli Éva)
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Malaczkó István bizottsági elnök a nyílt ülést bezárja és zárt ülést rendel el.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. augusztus 5-i 

zárt ülésére

Tárgy: „Tököl - Közétkeztetés két év időtartamra" tárgyú közbeszerzés
nyertesének kiválasztása

Előterjesztő polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Dr. Nedwed Mária akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, valamint a bírálóbizottság tagjaiVéleményező bizottság neve PTKÜB, SZEB, OMSBAz ülések időpontja 2021.08.05.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség, név szerinti szavazás
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzési szakértőnkkel folytatott egyeztetések alapján a jövőben a folyamatban lévő 
közbeszerzési döntéssel még le nem döntés előkészítő anyagainkat zárt ülés keretében javasoljuk 
megtárgyalni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban az Infotörvény) 27. § (5) bekezdése alapján, mely az alábbiak szerint 
rendelkezik:
„A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás 
során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig 
nem nyilvános. Ezen adatok megismerését - az adat megismeréséhez és a megismerhetőség 
kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével - az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti." 
Természetesen a döntés eredménye, vagyis az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés nyilvánosságra 
hozataláról a közbeszerzési törvény és az Infotörvény rendelkezéseinek megfelelően gondoskodunk.
A Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint a képviselőtestület zárt ülést rendelhet el ... az általa 
kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
Ugyanezen § (3) bekezdése szabályozza azt, hogy a zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a 
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző, aljegyzők, továbbá 
meghívása esetén a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett 
és a szakértő vesz részt.....Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az
érintett meghívása.
A fentiek figyelembevételével vita nélkül kérem döntésüket az alábbi határozati javaslatról:
.../2021. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a „Tököl - Közétkeztetés két év időtartamra" tárgyú közbeszerzési 
eljárás nyertesének kiválasztását nyílt/zárt ülésen tárgyalja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Közbeszerzési eljárást indítottak „Tököl - Közétkeztetés két év időtartamra” tárgyban.
Közbeszerzés tárgya: Tököl - Közétkeztetés két év időtartamra
Közétkeztetési szolgáltatás ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére 2021. 
szeptember 1. napjától 2 év határozott időtartamban vállalkozási szerződés keretében. Tököl Város 
Önkormányzata közigazgatási területén található köznevelési és szociális alapfeladatot ellátó 
intézményeiben a közétkeztetés biztosítása. Nyertes ajánlattevő feladata az ételek készítése és 
ajánlatkérő tálalókonyháira történő szállítása. Nyertes ajánlattevő feladata diétás étkezés biztosítása 
az ellátott intézményekben, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 21/C. §-a szerinti szünidei étkeztetés biztosítása. Az ebéd kétfogásos főtt étel, a 
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tízórai és az uzsonna hidegcsomag formájában szállítandó. A diétás menü névre szólóan, címkézett, 
zárt, egyszer használatos, egyadagos kiszerelésben külön csomagolva biztosítandó. A szünidei 
étkeztetés biztosításakor az Ajánlatkérő választása szerint vákuumcsomagolt ételek elkészítése és az 
Ajánlatkérő által meghatározott központi helyszínre szállítása képezi a feladatot. Biztosítandó továbbá 
minden munkanap a felnőtt étkezők, valamint a szociális étkeztetésben részesülők részére az ebéd.
A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés alapján 2021. szeptember 1. napja és 2023. augusztus 31. napja között Tököl 
Város Önkormányzata közigazgatási területén található köznevelési és szociális alapfeladatot ellátó 
intézményeiben a közétkeztetés biztosítása.
Nyertes ajánlattevő feladata az ételek készítése és ajánlatkérő tálalókonyháira történő szállítása.
Nyertes ajánlattevő feladata diétás étkezés biztosítása az ellátott intézményekben, továbbá a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a szerinti 
szünidei étkeztetés biztosítása.
Óvodai étkeztetés:
Tízórai adag/év: 54.949 adag (két évre: 109.898 adag)
Ebéd adag/év: 54.949 adag (két évre: 109.898 adag)
Uzsonna adag/év: 54.949 adag (két évre: 109.898 adag)
Általános iskola - 7-10 éves korosztály - alsó tagozat:
Tízórai adag/év: 46.321 adag (két évre: 92.642 adag)
Ebéd adag/év: 46.329 adag (két évre: 92.658 adag)
Uzsonna adag/év: 32.589 adag (két évre: 65.178 adag)
Általános iskola - 11-14 éves korosztály - felső tagozat:
Tízórai adag/év: 20.036 adag (két évre: 40.072 adag)
Ebéd adag/év: 20.054 adag (két évre: 40.108 adag)
Uzsonna adag/év: 1.106 adag (két évre: 2.212 adag)
Ebéd adag/év (felnőtt+szociális étkeztetés): 9.667 adag (két évre: 19.334 adag)
A szállítandó mennyiségek a fentiektől legfeljebb +/-10 %-ban eltérhetnek.
Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok [Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) 
pont] alapján értékeli, a következők szerint:__________________________________________

Értékelési szempont Súlyszám
1. Összesített éves nettó ajánlati ár 60
2. Étlapok (szakmai ajánlat) 30
3. Változatossági mutató 10

Kiosztható pontszámok: 0-10 pont között.
Pontkiosztás módszere: Az ajánlati ár szempont esetén fordított arányosítás, étlapok szempont esetén 
egyenes arányosítás, a változatossági mutató esetén: ((levesf + húsf + főzelékf + köretf) / (levese + 
húsé + főzeléke + körete)) x 100, ahol: f= féleség, e= előfordulás.
Az értékelés módszerének részletes leírását, valamint az alkalmazandó képleteket a közbeszerzési 
dokumentum tartalmazza.
Beérkezett ajánlatok száma: 2 (kettő) darab.
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a bírálóbizottság döntési javaslatai az alábbiak.
Érvényes ajánlatot nyújtott be:

a P. DUSSMANN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 35.)
Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentum előírásainak, az ajánlat érvényes, értékelésre megfelelő.

Érvénytelen ajánlatot nyújtott be:
az Eatrend Korlátolt Felelősségű Társaság (2730 Albertirsa, Pesti út 65.)
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Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen („egyéb módon nem felel meg 
az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés 
és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.]"
Ajánlatkérő az ajánlattevő alábbi nyersanyag-kiszabataiban mínuszos tételeket talált:

7-10 éves korcsoport 3. élelmezési nap ebéd nyersanyag-kiszabatában a Pulyka brassói 
feltétben napraforgóolajból -2 g
11-14 éves korcsoport 3. élelmezési nap ebéd nyersanyag-kiszabatában a Pulyka 
brassói feltétben napraforgóolajból -2 g
7-10 éves korcsoport 12. élelmezési napján a tízórai nyersanyag-kiszabatában a 
Szardíniakrémben margarin, 70%-os -8 g.

Ajánlatkérő az első két esetre felvilágosítást kért, hogy ez miként értelmezendő, az utóbbit 
később észlelte.
Ajánlattevő felvilágosításában programhibára hivatkozott, képernyőket csatolt, mely szerint a 
program a módosítások után érthetetlen okokból negatív előjellel tüntette fel a zsiradék 
mennyiséget.
Ajánlatkérő a fentieket nem tudja hitelt érdemlőnek elfogadni, mert az esetleges programhiba 
ajánlattevői felelősség, illetve ajánlattevőnek meg lett volna a lehetősége a manuális javításra. 
Amennyiben a programhibára való hivatkozást elfogadjuk, úgy a teljes nyersanyag-kiszabat 
bármely adata megkérdőjelezhető.
Ajánlatkérő fentiek miatt a felvilágosítást nem tudja elfogadni, és az ajánlatot érvénytelennek 
tartja, mivel az nem felel meg a 37/2O14.(IV.3O.] EMMI rendelet előírásainak (a pulyka brassói 
esetében a rendelet 1. mellékletben az ételkészítéshez meghatározott zsiradékmennyiséget 0- 
lOg/egy adag/fő mennyiségben állapítja meg, és konyhatechnológiai szempontból az étel 
jellege is megkívánja minimális zsiradék jelenlétét.].

Az értékelés alapján kialakult sorrend:
P. DUSSMANN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest Váci út 35.] - 1000 pont

A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő nem csatolta ajánlatában teljes körűen a kizáró okok és 
az alkalmassági előírások igazolására előírt dokumentumokat, ezért a Kbt. 69. § (4] bekezdésében - az 
értékelési szempontok szerinti legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő felhívása - szükséges, mely 
felhívást a Közbeszerzési szabályzat alapján megküldtük az ajánlattevőnek.

A Bírálóbizottság döntési javaslata:
1. Az eljárás eredményes, amennyiben a P. DUSSMANN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(1134 Budapest Váci út 35.) Kbt. 69. § (4] bekezdése szerinti felhívásra legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevő a hiánypótlásnak határidőben és maradéktalanul eleget tett.

2. az Eatrend Korlátolt Felelősségű Társaság (2730 Albertirsa, Pesti út 65.) ajánlata 
érvénytelenné nyilvánítandó.

A polgármesteri közbenső döntés:
A Közbeszerzési Szabályzat VI. fejezet 25. pontja alapján „a Kbt. 69. § (3) bekezdés szerinti értékelés 
sorrendjét, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívással érintett ajánlattevőket a 
bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester hagyja jóvá." Erre tekintettel a törvényi határidőn 
belül az alábbi intézkedések megtételét kértem:

• P. DUSSMANN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő felhívását az 
igazolások benyújtására.

• Eatrend Korlátolt Felelősségű Társaság (2730 Albertirsa, Pesti út 65.) ajánlatának 
érvénytelenné nyilvánítását.

így amennyiben az igazolások benyújtására sor kerül a nyertes ajánlattevő: P. DUSSMANN 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest Váci út 35.] 67.237.301 Ft éves 
összesített nettó ajánlati árral, azzal, hogy az Ajánlatkérő a rendelkezésre álló, bontáskor 
ismertetett fedezet (egy évre: 51.000.000 Ft] és a nyertes ajánlati ára közötti különbözetet vállalja 
teljesíteni.
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A fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslat elfogadását kezdeményezzük:
.../2021. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete,

1) a „Tököl - Közétkeztetés két év időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárás 
bírálóbizottságának javaslata alapján született közbenső döntésre figyelemmel

a. a P. Dussmann Kft. (1088 Budapest, Váci út 35.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
b. az Eatrend Korlátolt Felelősségű Társaság (2730 Albertirsa, Pesti út 65.) ajánlatát 

érvénytelenné nyilvánítja
2) a „Tököl - Közétkeztetés két év időtartamra" tárgyú közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb 

érvényes ajánlattevőnek a bíráló bizottság javaslata alapján a P. Dussmann Kft-t nyilvánítja, s 
egyúttal a P. Dussman Kft-t az eljárás nyertesének nyilvánítja.

3) a rendelkezésre álló, bontáskor ismertetett fedezet (egy évre: nettó 51.000.000 Ft) és a nyertes 
ajánlati ára (egy évre: nettó 67.237.301 Ft) közötti különbözetet vállalja teljesíteni.

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

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

AláírásElőterjesztő:Szakmai előkészítő: iüIrodavezető: nAmennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, a Pénzügyi Irodavezető:Törvényességi szempontból: |egyző Ca<l M
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