
Tököl Város Képviselő-testűlete 
2316 Tököl, Fő u. 117.

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

Meghívó
Tököl Város Képviselő-testűlete

2021. november 8-án (hétfőn) 16,00 órai kezdettel 
közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom 

Közmeghallgatás helye: a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár (2316. Tököl, Kossuth L. u. 66.)
Napirend:

1. ) Tájékoztató Tököl Város
• Covid-járvány elleni intézkedéseiről

• Költségvetési helyzetéről

• Beruházásokról, fejlesztésekről

• Intézmények és szolgáltatók működéséről

Hoffman Pál polgármester

2. ) Véleménycsere, javaslatok a város aktuális ügyeiben
3. ) Történelmi évfordulók, Tököl jelképei, szimbolikus helyszínei, tárgyai

Hoffman Pál polgármester, Cseperkáló Kamilla

4. ) Lapozgató könyvbemutató - válogatás Tököl elmúlt 30 évi sajtójából
Hoffman Pál polgármester, Malaczkó István bizottság elnök

5. ) A Magyar Birkózó Szövetség jubileumi elismerésének átadása
6. ) Köszöntések, búcsúztatások
7. ) Szép város, rendezett környezet verseny díjátadó ünnepsége

Tököl, 2021. november 2.

Polgármester



Jegyzőkönyv
Készült:
Tököl Város Képviselő-testülete 2021. november 8-án megtartott KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

Ülés helye: Tököli Művelődési Központ és Könyvtár nagyterme Tököl, Kossuth L. u. 66.

Jelen vannak:

1 Hoffman Pál Polgármester
2 Ágics Antal Képviselő
3 Farkas Zsuzsanna Képviselő
4 Füle Zoltán Képviselő
5 Gergics Illés János Képviselő
6 Vaslaki Judit Képviselő
7 Vejmola István Képviselő
8 Vukov Máté Képviselő

Bejelentéssel távol:

1 Csurcsia István Képviselő
2 Malaczkó István Képviselő
3 Karászi László Képviselő

Tanácskozási joggal vesz részt:

Gaál Ágnes Jegyző
J egyzőkönywezető

Scháffer Enikő Jegyzőkönyv-vezető
Jegyzőkönyv-hitelesítő

1 Ágics Antal Képviselő
2 Füle Zoltán Képviselő

Hoffman Pál polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelent képviselőket, intézményvezetőket, 
meghívottakat és megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 fővel határozatképes, a 
közmeghallgatást megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Ágics Antal és Füle Zoltán képviselőket. 
Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat.

1.)  A Magyar Birkózó Szövetség jubileumi elismerésének átadása
Virág Lajos: A Magyar Birkózó Szövetség 100 éves évfordulója alkalmából a Magyar Birkózó Szövetség 
megalakulásának századik évfordulója alkalmából mindazoknak szeretné elismerni a tevékenységét, akik 
ebben a 100 évben bármilyen formában részesei voltak a magyar birkózó sportnak. Tököl Városának Hoffman 
Pál polgármester úr képviseletében, a magyar birkózósport támogatásáért átadja a centenáriumi díszoklevelet 
és emlékérmet, valamint a 100 év Szövetségben - A Magyar birkózás csodálatos világa című kiadványt. 
Polgármester úr részére egy személyes plakettet is átnyújt a birkózó sport támogatásáért, valamint Giczi Miklós 
iskolaigazgató úr részére is átadja az elismerő oklevelet. Tökölön a fiatalok részére az utánpótlás fejlesztése 
Iváncsics Géza vezetésével valósulhatott meg, így részére is átnyújtja munkája elismeréseként a Magyar 
Birkózó Szövetség elismerését. Végül jelképes szimbólumként Tököl Város részére átnyújt egy a Magyar 
Birkózó Szövetség lógójával ellátott nemzeti színű zászlót.

Hoffman Pál: Tököl Város nevében köszöni az elismerést és Iváncsics Géza tököli birkózásért végzett 
munkáját.
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2.)  Tájékoztató Tököl Város Covid-járvány elleni intézkedéseiről, 
Költségvetési helyzetéről, Beruházásokról, fejlesztésekről és az 
Intézmények és szolgáltatók működéséről

Hoffman Pál: Közmeghallgatást évente egyszer tart a képviselő-testület. Talán a mai világban kicsit 
idejétmúlt ettől várni a lakossági észrevételeket évente egyszer, hiszen a bizottsági és testületi ülések is 
nyilvánosak, ezeken bárki megjelenhet és felteheti a kérdéseit. A Tököl honlapon, a Facebook hivatalos 
oldalán, a Tököli Tükör helyi újságban, a Lakihegy Rádióban és a Duna-média Televízión keresztül naponta 
folyamatosan tájékoztatást kap a lakosság az aktuális ügyekről.

A Covid járvány idején is folyamatos volt a tájékoztatás.

A település életében a legfontosabb, hogy milyen helyzetben van a város, a költségvetés, milyen évünk volt, 
és mi várhat ránk. Az elmúlt évben a járvány sokkolta az egész világot, de a képviselő-testület, a Polgármesteri 
Hivatal és az intézmények dolgozói is mindent megtettek, hogy a biztonságos helyzetet megtartsák.

A költségvetésben mind a bevételi, mind a kiadási oldalon kellett változtatni, de nem vontunk vissza 
beruházásokat, nem mondtunk le pályázatokról. Tököl helyi adóbevétele 2021. évben 458 mFt, ebből 
szeptemberben már 418 mFt megérkezett, így a terv teljesülni fog, talán még többlet is keletkezik év végéig. 
Ez a tétel ad mozgásteret a településeknek. A helyi adóbevételek egy része kötelező feladatokra megy, de ebből 
tartjuk fenn a Művelődési Központot, a Sportcsarnokot és az Uszodát is, valamint ebből támogatjuk a 
közösségeket, nemzetiségi önkormányzatokat, egyházakat, és egyéb civil sport és kulturális közösségeket is, 
melyek fontosak Tököl számára. 400 mFt fejlesztési hitele volt a városnak, melyet útépítésekre, iskola 
rekonstrukcióra vettünk fel korábban, ennek 48 mFt az éves törlesztőrészlete. A bölcsődeépítésre felvett 66 
mFt összegű hitel éves fizetési kötelezettsége 8 mFt. A ciklus elején az volt a terv, hogy az összesen 56 mFt 
éves törlesztőrészletet a ciklus végére „kinövi” a város. A lakosságot az évi 12.000.- Ft összegű kommunális 
adó terheli, mely a környező településekhez viszonyítva a legalacsonyabb mértékű. A helyi adóbevétel nagy 
részét a vállalkozások iparűzési adója képezi.

A költségvetés egyensúlya biztosított, a tervezett fejlesztéseket megvalósítottuk.

Befejeztük a csapadékvíz-elvezetés és a kerékpárút építési beruházásokat A Magyar Kézilabda Szövetség 
felújítási programjába bekerülve 200 mFt-os pályázati támogatással a sportcsarnok felújítása és műanyag 
kézilabdapálya készült el Tökölön. A külső források bevonásában továbbra is sikeresek vagyunk.

A tököli intézmények takarékos gazdálkodás mellett kiválóan működnek. A szociális támogató rendszer 
működése, a közösségek, egyházi, nemzetiségi támogatása biztosított, a rendezvényeink finanszírozását is 
megoldottuk, sőt pályázati támogatással bővítettük lehetőségeinket.

Készültek új pályázatok. Jelenleg a Csépi úti sittlerakó rekultiváció pályázata és a Napsugár Óvoda bővítés 
pályázatán dolgozunk.

Ismerteti a pályázatokból megvalósított fejlesztéseket.

Tájékoztatásul elmondja, a Csépi úti járda felújítására nem pályázhatott Tököl Város Önkormányzata, mert az 
még nincs az önkormányzat tulajdonában. Bízik abban, hogy a Földhivatalnál átfut a kérelem, és a következő 
pályázatot már a Csépi úti járda átépítésére tudjuk benyújtani.
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Pályázati támogatással megvalósult fejlesztések 2014-2018.

Projekt megnevezése
Fejlesztés teljes 

költsége (Ft) Önerő (Ft)
Pályázati 

forrás (Ft)

Városi Bölcsőde építése - 2012 224 769 071 75 222 000 149 547 071

Szennyvíztisztító bővítése Tököl - 2011 631 808 332 20 922 649 610 885 684

Ovi-foci pálya - Napsugár Óvoda - 2015 7118886 2 801907 4 316 978

Ovi-foci pálya - Hagyományőrző Ó. - 2018 8 777 83C 3 850 00C 4 927 830

Műfüves sportpálya világítás - 2014 10 869 867 3 260 960 7 608 907

Sportcsarnok öltöző, vizesblokkok - 2015 19 560 646 6 359 000 13 201 646

Térfigyelő kamerarendszer - 2015 8 725 624 8 725 624

Sportpálya - öltöző-, mosdó felújítás - 2016 14 580 184 6 000 000 8 580 184

Napsugár Óvoda felújítása - 2016 28 354 245 4 138 559 24215 686

Ép. energetikai felújít W. S. Ált. isk. - 2017
247 670 486 19 070 486 228 600 000

„Csillagdöntés" szobor, környezet - 2016 8 125 000 3 125 000 5 000 000

Mester utcai útfelújítás - 2017 49 941433 20 643 132 29 298 301

Mester utcai járda felújítása - 2018 35 507 361 9 376 969 26130 392

Sportcsarnok világításkorszerűsítés - 
2018

8 797 264 4 392 884 4 404 380

Szivárvány Óvoda felújítás - 2018 231 742 644 81 742 644 150 000 000

Pályázati támogatással megvalósult fejlesztések 2019-2021.

Projekt megnevezése Fejlesztés teljes 
költsége (Ft)

Önerő (Ft) Pályázati 
forrás (Ft)

Sportpark építése - 2019 14025715 - 14025 715

Rekortán pálya sportcsarnok előtt - 2019
24 500 000 - 24 500 000

Duna, Kölcsey és Iskola u. felújítás - 2019 225 721 287 75 721287 150 000 000

1. világháborús emlékmű felújítása - 2019 2 000 000
■

2 000 000
Északi Kertváros felszíni vízrendezés -
2019

321939 540 23 696 978 298 242
562

Sportcsarnok felújítása - 2021 149 282 946 ■
149 282

946

Sportpálya tetőhéjazat cseréje - 2021 6 633 464 1 990 039 4 643 425

Kerékpárút létesítése - 2021 219 495 345 34 327 529 185 167
816

József Attila utcai járda építése - 2021 39 675 143 9 918 786 29 756 357

József Attila utcai járda építése - 2021 
H.ütem

52 333 000 13 333 000 39 000 000

Észak Kertváros felszíni vízrendezés 11. 
ütem - 2021

174 186 402 62 646 594 111 539
308

Összesen 2 766 141715 482 540 403 2 283
A01312
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Határidőre el fog készülni a Minibölcsőde a lakótelepen. Ebben 14+2 gyermek elhelyezésére lesz lehetőség. 
Minden évben minden gyermeket fel tudnak venni az iskolába, óvodába és most már bölcsődébe is. A speciális 
nevelési igényű óvodáskorú gyermekek ellátását úgy oldják meg, hogy megállapodást kötnek ilyen ellátást 
biztosító más településen lévő intézménnyel, és a gyermekek utazási költségét megtérítik. A helyben történő 
feladatellátásnak nem a helyiséghiány az akadálya, bár az óvodai bővítés nyilván jobb helyzetet teremt, hanem 
a többféle fejlesztési igény ellátására képes pedagógusok hiánya. A Napsugár Óvoda bővítési pályázatát már 
készítik. Ebben szerepel a speciális igényű gyermekek helyben történő ellátása, speciális szakmai végzettségű 
pedagógusok alkalmazásával.

A lakótelepi iskolaépületben már a nyár folyamán felújítások folytak. A dr. Pálos Annamáriával, a 
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ igazgatójával folytatott tárgyalások eredményeként több, mint nettó 
110 mFt-os korszerűsítés valósul meg a következő hónapokban az épületben és a fűtéskorszerűsítés is elkészül. 
Ezek a munkák már nyáron megkezdődtek. Osztálytermek, vizesblokkok, folyosók, tantermek burkolata kerül 
cserére. Bebizonyosodott, hogy felesleges költségvetési kiadás lett volna a munkák azonnali elvégzésére 
vonatkozó tavalyi évi képviselői javaslat, mert 40-50 mFt-os költségvetési kiadással járt volna. Eredményes 
tárgyalásainak és a Szigetszentmiklósi Tankerületi központ támogató magatartásának köszönhetően a 
szükséges korszerűsítési feladatokra a tárgyalásoknak köszönhetően több, mint nettó 110 mFt-ot kaptunk.

A munkában természetesen felhasználjuk a város által korábban alacsony költségen megvásárolt 
burkolóanyagokat, melynek másik részét korábban az iskola Aradi utcai épületében folyosók és mosdók 
burkolására használtuk fel. A tudatos előre gondolkodás a korábbi burkolóanyag vásárlással többmillió 
forintos megtakarítást eredményezett.

A közösségi élet erősítésére beadott pályázataink is sikeresek. 2 mFt-os pályázati támogatás segítette a 
komp működését, kiépítettük a 15 ezer eurós pályázati forrásból megépült WIFI hálózatot. Sikeres, 7,5 mFt- 
os kulturális pályázatot állítottunk össze, szociális ágazati támogatást kaptunk több, mint 10 mFt összegben. 
A Számy-nyitogató Művészeti Iskola az önkormányzattal közösen 24 mFt-os sikeres pályázatot bonyolított le 
nemcsak tököli, hanem környékbeli óvodások és iskolások vettek részt a programjaikon.

Kiváltságos helyzetbe kerültek a tököliek, hogy a Polgármesteri Hivatal mellett Okmányiroda is elérhető 
Tökölön. Most újra jót kap a város és a környék. Megkezdődtek a tököli Okmányiroda Kormányablakká 
történő átalakítási munkálatai. A kialakítás után egyablakos ügyintézésre is lehetőség lesz az eddigi 
okmányirodái ügyintézésen túl, ami azt is jelenti, hogy a tökölieknek nem kell a Szigetszentmiklós Gyártelepre 
utazni, például aktív korúak ellátása, ápolási díj, közgyógyellátási vagy nyugdíj adategyeztetési ügyekben.

A polgármesteri döntések a Covid-19 járvány időszakában elrendelt veszélyhelyzetben is a képviselők 
többségi álláspontját tükrözték. Az elmúlt időszakban a járványhelyzet miatt volt testületi ülés, de volt, 
amikor polgármesteri döntések születtek. A jogszabály a polgármestert hatalmazta fel egyszemélyi döntés 
meghozatalára. Minden ilyen döntés előtt az előterjesztéssel együtt minden képviselő kapott egy 
döntésvéleményezö lapot, melyet aláírva visszaküldött és nyilatkozott, hogy a határozati javaslattal egyetért, 
vagy nem, esetleg tartózkodik. A képviselő-testületi döntések nagy többségben egyhangú támogatással 
születtek, de a polgármesteri döntés mindig 9-10 támogató véleményre alapozódott. 2019. októbere óta 211 db 
képviselő-testületi és 149 db polgármesteri döntés született. Ez idő alatt helyszíni kiosztású előterjesztés nem 
volt.

Nincsenek nagyszámban helyszíni kiosztású előterjesztések. Van 2-3 képviselő, akik a költségvetést és 
fejlesztéseket érintő döntéseket nem támogatták. A képviselők mindig időben megkapták az előterjesztéseket. 
A 2019-es ciklusban eddig 1200 döntés született, ebből 12 db előterjesztés került helyben kiosztásra. Erről is 
mindig kaptak előre tájékoztatást a képviselők, ezekre a sürgős határidők miatt van szükség.
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Polgármesteri információ

Megteremtettük a lakossági ügyintézés digitális teltételeit, 
a személyes ügyintézés veszélytelenségét.

Erkölcsi és pénzügyi elismerésben részesítettük az egészség 
ügyben dolgozókat. Jutalmaztuk a város alkalmazásában 
foglalkoztatottakat.

Biztosítottuk a Polgármesteri Hivatal, s o teljesen vagy részlegesen 
bezárt Intézményeink működését. Megőriztük, s biztosítottuk 
munkatársainak munkahelyét és teljes jövedelmét.

Döntöttünk a veszélyhelyzetben szükséges intézkedésekről. 
Maszkokat, fertőtlenítőszereket biztosítottunk, megszerveztük a 
rászoruló idősek ellátását. Gondoskodtunk a szükséges zárásokról

Elengedtük az önkormányzati bérleményekben működő 
vállalkozások bérleti dijának egy részét, segítettük a 
bérpályózotok sikerességéi. Átszervezéssel biztosítottuk a civil 
szervezetek helyiséghasználatót.

Mert nekünk Tököl a legfontosabb!
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Polgármesteri információ

Erősítjük lököl közösségi életéi

Támogatjuk a sport, a kultúrális, a szociális nemzetiségi 
és egyházi közösségeinket

Garantáljuk az egészségügyi szociális és 
kultúrális feladataink teljesítését

Gondoskodtunk munkatársaink biztonságos 
jövedelméről

Biztosítottuk költségvetési kötelezettségünk 
finanszírozását

A kiemelkedő teljesítményeket kiemelten 
jutalmaztuk

Alkalmazkodtunk a vírushelyzel miatt kialakult 
költségvetési helyzethez

Mert nekünk Tököl a legfontosabb!
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polgármesteri információ

Biztonságos működés, önkormányzati gyarapodás

Q Ingyenes WIFI hálózatépítés {8 millió fonni)

Q Befejezett kerékpárút építés (238 millió forint)

Q Átadott csapadék víz beruházás (169 millió forint)

Folyamatos járdaépítési program (95 millió forint)

Folytatódó intézményi korszerűsítés 
(Sportcsarnok, Sportklubház) (200 millió forint)

Bővülő szolgáltatások, Minibölcsöde (112 millió forint)

Tokai

Mert nekünk Tököl a legfontosabb!
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Teljesített útjavítási kérések. A költségvetési helyzet, mint a korábbi években is ilyenkor ősszel teszi 
lehetővé a kisebb útjavítási, tereprendezési munkák kivitelezését. Örömteli, hogy a tavasszal tett ígéretek 
teljesülnek, bár jó néhány helyszínen még nem végleges állapotokat hozunk létre. Továbbra is várjuk az új 
utak burkolását lehetővé tévő pályázatokat, mert a város bevételei több száz milliós aszfaltutak kialakítását 
egyelőre nem teszi lehetővé.

Elkészült a Gyöngyvirág utcai közvilágítás kiépítése.
5 db LED-es típusú lámpatest került elhelyezésre a város új társasházas területén. A 
félmillió forintos megrendelést az ELMÜ munkatársai rekord gyorsasággal teljesítették. 
A világítás létrejöttével a lakosság kérésének az önkormányzat eleget tett. Ugyanitt 
előkészület alatt áll a murvás útalap kialakítása.

100 millió Ft-ból 400 millió Ft!! Megnégyszerezett költségvetési saját forrás.
A médiában a napokban számoltunk be Tököl Északi kertváros Csapadékvíz elvezetésének rendezése II. 
üteme, és a Kerékpárút építés befejezéséről. A két beruházás során, 169 mFt, illetve 238 mFt, összesen 407 
mFt értékű munkát végeztünk el. Mindez 62,6 + 50,7 mFt, összesen 113,3 mFt költségvetési saját forrást 
igényelt. A további összeget az elnyert pályázati támogatás fedezte.
A beruházások hasznossága mellett nagy eredmény, hogy megnégyszereztük a költségvetési ráfordítást. A 
több, mint 400 mFt-os önkormányzati vagyongyarapodást 113 mFt-ból értük el. Köszönjük, hogy az építési 
munkák kisebb kellemetlenségeit az érintett családok türelemmel fogadták, sőt véleményükkel az építkezést 
is segítettek.
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Intézményi látogatások.

A 2021. június 17-ei ülések után Márczy Gábor a 
Városi Sportkör Elnöke és Jaszenovits Balázs a 
labdarúgó szakosztály vezetője meghívására a 
városi sporttelepen tettek látogatást a döntéshozók. 
A Hamar István elnök idején 43 mFt-ból 
megvalósult műfüves pálya mellett megtekintették a 
már az új elnökség idején megvalósult 
épületfejlesztéseket is. Az öltözők, fürdők, folyosók 
burkolatai után az újabb sikeres TAO pályázatból 
10,8 mFt jutott a homlokzat felújítására, s 6,6 mFt a 
tetőcserére. Az összességében 43, illetve 40 mFt 
beruházás színvonalas körülményeket teremtett a 
labdarúgó szakosztály működéséhez. Örömteli, 
hogy jelentősen megnőtt az utánpótlás versenyzők száma, s hogy a tehetségek felfelé áramlása is biztosított. 
Célunk, hogy minél több tököli kis focista kerüljön el valamelyik akadémiai központba, s legyen NB-I-es 
játékos. Természetesen abban is bízunk, hogy aki nem tud vagy nem akar profi játékossá válni, az képzettebben 
tér vissza anyaegyesületébe, a Tököli VSK-ba!

Kiváló körülmények között versenyeznek fiataljaink.

A Sportcsarnok felújítása jelentős költségcsökkentést 
eredményező változásokat hozott. Fűtéskorszerűsítés, 
homlokzatszigetelés, nyílászárók cseréje, napkollektorok, 
napelemek, LED világítás mutatja ezt a folyamatot, amelyet 
nem csak takarékossági, hanem környezetvédelmi okokból is 
fontosnak tartunk. Az épület külső és belső megjelenésében is 
kiáll bármilyen európai szintű összehasonlítást. A város 
büszkesége, ikonikus épülete. A Sportcsarnokban az MKSZ 
150 m Ft-os támogatása mellett a korábbi évek TAO 
támogatásainak köszönhetően további 50 m Ft-ot fordítottunk 
a LED világításra, vizes helyiségek burkolására. Az iskolások

által használt műanyag pálya sem került a városnak költségébe, az MKSZ 24 m Ft-os támogatásával valósult 
meg. A kézilabdaszakosztály és a labdarúgószakosztály TAO támogatásokból a városi támogatásokat 
többszörösen meghaladó költségvetési bevételt hoz. A kézilabdázók a Sportcsarnok bérlése során 8 MFt bérleti 
díjat fizetnek. Tehát a szakosztály összesen évi 3 MFt támogatásban részesül. Öt év alatt a 15 MFt támogatás 
mellett a kézilabda szakosztály hozott a városba 230 MFt-ot. Köszönjük mindazoknak, akik úgy ítélték meg, 
hogy a Tököli kézilabda és labdarúgás, s általában a sport támogatásra érdemes, hisz ezek jelentős 
önkormányzati vagyon gyarapodást is eredményeznek. A Sportcsarnok üzemeltetése évi 13 m Ft kiadási terhet
jelent. Nincs a környezetünkben olyan sportcsarnok, amely ezekkel a mutatókkal rendelkezne.
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Egyre inkább közelíti a valóság a Minibölcsőde 3 D-s látványát.

Murvai László személyes lokálpatrióta irányítása nyomán igényesen folyik a belső helyiségek kialakítása, 
burkolása, s az esztétikus épület külső homlokzatának kialakítása. Az új épületben 14+2 gyerek elhelyezésére 
kerül majd sor.

A türelem 110 mFt-ot termett. Folynak a munkák a lakótelepi iskolában.

A lakótelepi iskolaépületben már a nyár folyamán felújítások folytak. Hoffman Pál polgármester és dr. Pálos 
Annamáriával, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ igazgatójával folytatott tárgyalásának 
eredményeként több, mint nettó 110 mFt-os korszerűsítés valósul meg a 
következő hónapokban. Ezek a munkák már nyáron megkezdődtek. 
Osztálytermek, vizesblokkok, folyosók burkolata kerül cserére. Az új 
közbeszerzési kiírásban, amelynek az elbírálása is megtörtént, 7 tanterem 
linóleum cseréje, fűtéskorszerűsítés és vizesblokkok burkolása történik. 
Bebizonyosodott, hogy felesleges költségvetési kiadás lett volna az a tavalyi 
évi képviselői javaslat, amely 50 mFt-os költségvetési kiadással járt volna.
A szükséges korszerűsítési feladatokra a tárgyalásoknak köszönhetően több, 
mint nettó 110 mFt-ot kaptunk. A munkában természetesen felhasználjuk a 
város által korábban alacsony költségen megvásárolt burkolóanyagokat, 
melynek másik részét korábban az iskola Aradi utcai épületében folyosók és 
mosdók burkolására használtuk fel. A tudatos előre gondolkodás a korábbi 
burkolóanyag vásárlással többmillió forintos megtakarítást eredményezett.
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Elkészültek az első közösen kialakított hulladékgyűjtő 
keretek a Pesti úti lakótelepen.

A társasházi igények alapján elhelyezett „szigetek” a város és 
az ott élők együttműködésének köszönhetőek. A 
Polgármesteri Hivatal 5 mFt összegből kialakította a 
betonalapokat. Öt társasház közös képviselői igényelték a 
betonalap kialakítását és mint az öt helyszínen elkészítették és 
elhelyezték a zárható tárolókat.

Újabb digitális fejlesztés Wifi hálózat Tökölön

Két éve szereztem tudomást egy Európai Uniós pályázati 
lehetőségről: Internetkapcsolat elősegítése a helyi közösségekben. 
Természetesen fontosnak tartottam, hogy Tökölön legyenek 
ingyenes WIFI hozzáférések. Mint kiderült Európából 10.000 
pályázó település volt, 3 400 -at támogattak. Tököl a támogatott 64 
magyar település között volt, amire természetesen büszkék 
vagyunk. 15 000 Euro támogatással és 3 millió Ft. körüli 
önkormányzati forrásból épült ki a hálózat. Hat helyszínen történt 
meg a műszaki átadás: Polgármesteri Hivatal, Piac tér, Uszoda, Művelődési Ház, HÉV Megálló, Sportcsarnok 
környezetében használhatják a kétórányi ingyenes szolgáltatást az érdeklődők.

Jelmagyarázat

— Kivitelezés folyamatban

Meglévő, Önkormányzat által 
már felújított járdák

Pályázat útján megvalósítandó 
járdaépítés

/* 44 M Ft-os új járdaépítési pályázat. A 
program folytatódik.

A Belügyminisztérium évente ír ki pályázatot 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására. Tököl Képviselő- 
Testülete évekkel ezelőtt úgy döntött, hogy 
miután sikeresség esetén, ez szinte tervezhető 
forrás járdaépítési programot valósít meg 
belőle. A 2014 óta folyó program egységessé 
vált. Az idén 2021-ben a Pozsonyi úton, 
Szentmiklósi úton, Árpád közben és a József 
Attila utcában folyik a járdaépítés. Fontos 
információ, hogy a lehetőség felújításról szól, 
így új járda ebben a pályázatban nem építhető! 
Eddig 6,5 km járdát építettünk 328 millió Ft. 
összegben. A térkép jól mutatja, hogy a város 
belső területein milyen jelentős változást 
értünk el. A legfontosabb a Képviselő-Testület 
mostani döntése mert az új pályázatról szól. 
Bízunk benne, hogy idén is sikerrel járunk és a 
járdaépítés folytatódik. 44 M Ft. összköltségű 
a programhoz 15 M Ft saját forrást biztosítunk.
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3. ) Véleménycsere, javaslatok a város aktuális ügyeiben
Hoffman Pál: a napirend keretében váija a lakossági észrevételeket, javaslatokat a város aktuális ügyeivel 
kapcsolatban.

Agics-Farkas Katalin:

Javasolja, hogy a Facebook hivatalos oldal interaktívabban működjön, lehetőség legyen ott párbeszéd 
kialakítására.

a szociális hálózat fejlesztését javasolja, főleg a nappali ellátás biztosítását.

Azokat a temetőket, melyeket már nem használnak, az önkormányzat emlékhellyé, emlékparkká 
alakíthatná.

Hoffman Pál: válaszai az alábbiak:

az önkormányzat és a lakosság közötti párbeszéd folyamatos, emailen, Facebookon keresztül is. A 
Facebook megkeresést ugyanúgy kezelik, mint az emailen, postán érkezett megkereséseket, iktatják 
és írásban válaszolnak, intézkednek.

A szociális hálóval kapcsolatos kérdésekre válaszolva elmondja, hogy korábban költségmegtakarítási 
lehetőségként az akkor nyíló Nyírfaliget Idős otthonnal kötött együttműködési szerződés alapján 
biztosított az idősek nappali ellátása.

A temetőkkel kapcsolatban tájékoztat, hogy a Csépi úti, már nem használt temető egyházi tulajdonban 
van. Rendbetétele kb 40 mFt forrást igényelne. A Vásártéri temető felújítása folyik, a horvát 
nemzetiségi önkormányzat besegítésére van lehetőség. Minden kérdés és igény mellé forrást is elő kell 
teremteni. Tököl rendelkezik 2030-ig programtervvel. Bevétel növekedést teremtett a Csépi úti ipari 
Park és az Airport Üzletközpont, és a PG Ipari Park 48 HA logisztikai terület a repülőtéren további 
lehetőségeket jelent.

Barabásné Schneider Mária:

Spar előtti volt szökőkút helyén lévő kék ponyva megszüntetését javasolja, mert csúnya és 
balesetveszélyes és akadályozza a biztonságos közlekedést.

A Csépi úton a járda tele van lehulló falevelekkel, a szomszéd teleknél lévő szemét és hulladék miatt 
ez az állapot elfogadhatatlan. Kéri az önkormányzat segítségét.

Elkészült a kerékpárút, de balesetveszélyes a HÉV átjárónál.

Közvilágítás a Csépi út 4. sz. ház előtt belógó óriási fa miatt nem látszik. Tavaly óta kéri a megoldást, 
de nem történik semmi.

Dunaparton a komplejáró is tele van szeméttel, tároló edény kihelyezését javasolja. Temető rendben 
tartása kinek a feladata? Dugig vannak a hulladéktároló konténerek. Összességében véleménye szerint 
nincs rendezettség, pl. sosincs egyszerre, egyidőben lenyírva a településen a fű.

Orvosi ellátással kapcsolatban sérelmezi, hogy mindent csak telefonon lehet elintézni, kinn kell 
várakozni. Telefont sem veszik fel. Több telefon és több dolgozó kellene.

Fővárosi Vízművek szennyvíz bírsággal kapcsolatos levele felháborító. Polgármester úr 
válaszlevelében leírta, hogy nincs egyetemleges felelősség, Milyen lépések várhatók az ügyben?

Hoffman Pál: válaszai az alábbiak:

A jelzett magánterületen virágokkal már megkísérelték a szépítést. Amikor szökőkútként üzemelt, a 
környéken lakók panaszkodtak a zajra. A használaton kívüli gödör valóban balesetveszélyes és nem 
esztétikus látvány.

A Csépi úti fák gallyazása nem önkormányzati feladat, de nem lehet intézkedés nélkül hagyni. A Csépi 
úti gondozatlan terület magánterület, felszólították a tulajdonost a rendezésre.
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A kerékpárúnál kapcsolatban többször adott tájékoztatást írásban és szóban is, televízióban, rádióban 
is.

1. A pályázat csakis turisztikai célú kerékpárút építésére adott lehetőséget.

2. Három ütemben valósulhat meg a teljes kerékpárút, a mostani szakaszt követően a Csépi strandig, 
majd a Taksonyi hídig vezetne.

3. A Tesco felé vezető út melletti terület nincs az önkormányzat tulajdonában.

4. A Szentmiklósi út után pedig Szigethalmi terület.

5. A megvalósítás is minimum 600 mFt összeget igényelne. Ez nem áll rendelkezésre.

A LED-es közvilágítás fejlesztés látványos javulást hozott. A probléma, hogy a sötétedéssel nincs 
összehangban a közvilágítás ki és bekapcsolása. Intézkednek a közvilágítást akadályozó fakoronák 
nyeséséről.

A temetői szemét eltakarításáról rendszeresen gondoskodnak, így a komp melletti területen is. Nagy 
tárolóedény elhelyezése nem vált be, mert körülötte hulladéksziget alakul ki a tapasztalatok szerint. A 
Dunaparton a motorosokra is sok panasz van. A Fővárosi Vízmüvek valamennyire korlátozta a lejárást, 
az Urbanicza-sziget önkormányzati tulajdonba vételével Natúrpark kialakítása a cél, mely a tököliek 
pihenését szolgálná.

Az orvosi ellátásra járványügyi előírások érvényesek, amiket be kell tartani, hiszen, ha az orvosok is 
kiesnek a betegség miatt az ellátásból, az nagyobb problémát jelentene. Megértést kér, hiszen nagy az 
egészségügyi dolgozók leterhelése, komoly veszélyhelyzetek alakultak ki. Egyetért azzal, hogy több 
munkatársra lenne szükség. Erőteljesen dolgoznak a kieső orvosok pótlásán, az új orvosok is 
helytállnak.

Egyetért, s felhívja a figyelmet a Polgármesteri Hivatal közleményére, melyben az egyetemleges 
felelősség elfogadhatatlanságáról tájékoztatták a Fővárosi Vízmüvet is.

Saftics György:

Javasolja, hogy a polgármester ne a bizottsági ülések előtt fejtse ki véleményét az élőt elvesztésekről, 
mert így befolyásolja a képviselőket a döntésben.

A szociális ellátás valamikor jól működött, ma is így kellene az idősek ellátását segíteni.

Az esővíz után a záportározó üres az EPAG mögött, reméli, ez az árkok jó vízelvezetésének 
köszönhető.

Patkánykérdés a BV mögötti lakótelepnél valós probléma. A kivitelező cég csődbe ment, és otthagyta 
az építési törmeléket.

Játszótéri eszközök rendszeres karbantartása szükséges.

Egyéb problémák is vannak a Csepel-szigeten, mint a közlekedési dugók, HEV-átjáró.

A Duna utca végén lévő romos épület balesetveszélyes.

Hoffman Pál: válaszai az alábbiak:

Nem ért egyet a bizottsági és képviselői munka minősítésével. Tököl sikerei ennek az 
együttműködésnek köszönhetőek. 8 milliárd forintra emelkedett az önkormányzati vagyon az elmúlt 
évtizedekben. Az intézményeink gyönyörűek, Európai szintű szolgáltatásokkal. 8-9-10 támogató 
döntésekkel születnek az ehhez szükséges testületi döntések. Folyamatos az együttműködés a 
Rendőrkapitánysággal, a Tankerülti Központ igazgatójával, a repülőtér tulajdonosok képviselőivel, a 
Fővárosi Vízmüvek vezetőivel, a Százhalombattai Olajfinomító vezetőjével közösen törekszünk a 
problémák megoldására. 800-1000 munkahelyet teremtett az önkormányzat meghozott döntései, 
melyek segítették a cégek működését, Tökölön történő letelepedését. Tőkebevonásokkal a kiváló 
vállalkozók helyi adóbevétel növekedést eredményeztek. A képviselő-testület költségmegtakarítási 
döntéseket hoz.

Az idősellátás biztosított Tökölön. A szerződés az idősek nappali ellátását biztosítja és elhelyezési 
férőhelyei is vannak a városnak.

13



A Csapadékvíz elvezetési program sikerének bizonyítéka a terület utcáiban eső esetén tapasztalható 
kedvezőbb helyzet.

A patkányhelyzettel kapcsolatos probléma túlzott. Tökölön sem nem jobb, sem nem rosszabb a 
helyzet, mint másutt. A cég elleni eljárás folyamatban van, erről a lakossági tájékoztatás megtörtént. 
Az új hulladékgyűjtési pályázaton ismét támogatást nyert a város. 1,8 mFt-ért 60 m3 illegális 
hulladékot fognak elszállítani. A patkányirtó cég telefonos elérhetőségét nyilvánosságra hozták, a 
lakosság részéről senki nem kereste meg őket.

Tököli családok igényei miatt nem egy központi nagy, hanem több kisebb játszótér kialakítása történt 
meg. A játszóterek ellenőrzése folyamatos, a szükséges javítások gyors elvégzésére törekszenek.

A közlekedés a Csepel-szigeten valóban problémás. Nagy léptékű HÉV fejlesztés indul a 
tömegközlekedés erősítésére.

A Duna utca végében lévő épület magánterületen, kerítés mögött van. Nem közelíthető meg, így 
balesetveszélyt sem jelent. Az önkormányzat ezt az épületet nem kapta meg, a Honvédség vállalta 
ennek a rendbehozatalát. Az önkormányzat által átvett lakások felújítása megtörtént, ezeket 1990-es 
években 1 mFt-ért értékesítették. Hasonlóan jó döntés volt a tököliek számára a kárpótlásban 
kialakított telekalakítás. Több száz család jutott így már 10-15 mFt-ot érő építési telek lehetőségekhez, 
melyek értéke ma már 24-26 mFt körül van.

Szaniszlóné Marics Rozália: A Zabástyán a Mező utca környéke közlekedésre alkalmatlan. Az ott lévő 
játszótér balesetveszélyes, sok a szemét a környéken, benyújtotta az ezzel kapcsolatos panaszát.

Hoffman Pál: a problémát ismeri. Korábban gréderezésről intézkedtek. Az útalap kiépítés több millió forint. 
Forrás esetén a munkát megrendelik.

Varga Anikó:

Saftics úr felvetett javaslatokat, polgármester úr pedig ezért jól leszidta. Ahelyett, hogy megköszönte 
volna az észrevételeket. Bárki tesz észrevételt, polgármester visszavág.

30 év alatt Hoffman Pál az ifjúság biztonságos összejövetelével kapcsolatban nem tett semmit.

Kerékpárút van, de kevés.

Nincs helyi buszjárat.

Gépkocsit polgármester úr összetörte, és az önkormányzat fizette ki.

Képviselők mikor számoltak be a munkájukról? Mert a Civil Kontroll képviselői ezt rendszeresen 
megteszik.

Hoffman Pál: Az észrevételeket megköszönve jelzi, hogy a felvetett ügyekről a Tököli Tükörben is adott 
tájékoztatást. Kerékpárút kérdésfelvetésre a válaszok korábban elhangzottak. Helyi buszjárat indítására nem 
lát lehetőséget. Valótlan állítás, hogy a gépkocsit összetörte. Balesetet szenvedett, mely a másik fél hibájából 
történt. Erről a rendőrség jegyzőkönyvét a képviselő-testületi ülésen ismertette. A gépkocsi vásárlás testületi 
döntés alapján történt. A roncsautóért kapott és a biztosító által fizetett összeget is felhasználták erre a célra.

Tóth István: A Gyöngyvirág utcai lakók nevében köszöni az utca murvázását. Patkányok valóban az eltűnt 
vállalkozó által otthagyott szemétkupacból jönnek elő, amennyiben kapnak egy konténert, az utca lakói 
eltakarítják a szemetet. A Gyöngyvirág utca lakói igyekeznek szebbé tenni a környezetet. Kérik a segítséget 
az utca elején is a közvilágítás biztosítására. Játszótér kialakításában is közreműködnének. Ez a terület magára 
van hagyva, kérik a segítséget.

Hoffman Pál: Tóth Istvánnak válaszában elmondja, továbbra is cél, hogy a szabályellenesen kialakított 
gépkocsi kihajtókon közlekedő autók ne az Alkotmány utca felé haladjanak. Elkészült a Ráckevei út 
megközelítését biztosító szakasz útalapja, s murvázása. Együttműködésre lesz lehetőség a tavasz folyamán, s 
a Gyöngyvirág utca közvilágítását, s a vízelvezetési problémát is megoldják. A terület nincs magára hagyva, 
köszönettel tartoznak a 4. sz körzet lakói a tavaly elhunyt Agics Péter képviselőnek, aki rendkívül sokat tett 
Tökölért, s a körzetéért is. Az aláírásgyűjtés felesleges volt, mert az útszakasz őszi rendezéséről Tóth Istvánt 
tájékoztatták. Kötelezettségeket akkor lehet vállalni, amikor arra a forrás rendelkezésre áll.
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4. ) Történelmi évfordulók, Tököl jelképei, szimbolikus helyszínei, 
tárgyai (prezentáció a jegyzőkönyv melléklete) Hoffman Pál 
polgármester, Cseperkáló Kamilla

Hoffman Pál: Tököl 750 éves évfordulóját 2021. évben a járványhelyzet miatt nem sikerült olyan módon, 
olyan rendezvényekkel, kiállításokkal megtartani, ahogy előre tervezték.
Tököl sok fontos évfordulót él meg ezekben az években: 30 - 65 - 300- 500 - 750 - 1000 év. Nézünk visszafelé 
az időben, és látjuk Tököl történelmének mérföldköveit.
Látjuk 1989-et Csurka Istvánt és Malétemé Gyenes Judithot együtt a repülőtér melletti Maiéter Pál emlékére 
állított kopjafánál. Látjuk a rendszerváltoztató önkormányzati választást. A lelkes, lendületes, új életre készülő 
Tökölt. A keresztény, nemzeti értékrend győzelme fölötti örömöt.
Látjuk 1956-ot, a hőssé vált tököli ismerősöket, és Maiéter Pál és társainak szégyenletes szovjetek általi 
türbecsalását. A KGB és az ÁVH tököli egymásra találását.
Látjuk a II. és az I. világháború pusztítását Tökölön, a Hősök terén is megörökített tököli hősöket, áldozatokat. 
Az utcai harcok és a bombázások sokszáz halottját - a felrobbantott templomot és kápolnát.
Látjuk aztán az 1948-as szabadságharc tököli magyar, rác, sváb nemzetőreit a pákozdi csatában.
Látjuk Mária Terézia korát, és látjuk a törökök kiűzését az országból, Buda visszafoglalását, Savoyai Eugén 
Csepel-szigeti, Tököl fejlesztéseit.
És a csodát, az 1500-as éveket, Tököl aranykorát! Kostka Szaniszló tököli udvarházában, II. Lajost és testvérét 
Annát gyerekként, és a felnőtt királyt is látjuk itt elbúcsúzni feleségétől, Máriától Mohácsra indulásakor. 
Hunyadi János és Mátyás trombitásait, a Tököli családot.
A Csepel-szigeti vezéri szálláshelyeket, s itt a sziget közepén fiát, Ketelt. Látjuk IV. Bélát a tatárjárás után 
újjáépíteni az országot, viharos kapcsolatát fiával V. Istvánnal, s mindkettőjük halálát 1270 májusában, illetve 
1272 őszén. És látjuk Tököl - Thukul első okleveles említését az V. Istvánhoz írt 1270. november 26-án 
keltezett okiratban.
És látjuk a viharos történelemben, a világban 1000 évvel korábbról Szent Istvánt, a kereszténység, a magyarság 
megszületését.
És ha mindezt végig néztük, végig gondoltuk, mindent tudunk. Ismeijük a közösséget, amelyben élünk, el 
tudjuk helyezni saját személyes életünket, amelyben helyt kell állnunk. Tudjuk, hogy keresztény küldetést 
kaptunk, mentenünk és megújítanunk kell mindent, amit a magyarok a Kárpát-medencében, s elődeink, a 
tököliek az elmúlt 1000 évben itt a két Duna között létrehoztak.
30 éve feladatot kaptunk, amit teljesítettünk. Az iskolák és a templomok megújítását a már hitben élő családok 
számára, de feladatnak éreztük a régiek mellé új iskola, óvodák, sportcsarnok, uszoda, bölcsőde létrehozását. 
Remélve, hogy védelmet adnak, megtartják a tököli lelkiségben az utánunk jövő nemzedéket.
A munkánknak még nincs vége, minden eddiginél nehezebb helyzetben vagyunk. Miközben 
visszaemlékezünk, ünnepiünk, megéljük, hogy egyre erősebb a nyomás rajtunk. Mit engedjünk be életünkbe 
a külső hatásokból, a világ nyomasztó zajából, s hogyan alakítsuk ki válaszainkat a kérdésekre, amelyeket a 
világ feltesz.
30 - 65 - 300 - 500 - 750 - 1000 év tapasztalatával tudunk válaszolni.
Az a dolgunk, s majd utódainknak is, hogy ne szakadjon meg a hagyomány, amely bennünket 750 év 
magyaljaival, tökölijeivel összeköt.
Értékesen kell élnünk, hogy a számunkra kiszabott időt mi is hozzá tudjuk adni ehhez a 750 évhez.
Mi tököliek tudjuk kik vagyunk, miért élünk, s mindent megteszünk azért, hogy szülőföldünk, Tököl továbbra 
is olyan áldott hely legyen, ahol büszkeség és jó élni!
Átadja a szót Cseperkáló Kamillának, aki prezentációval készült, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Cseperkáló Kamilla: köszönti a megjelenteket, és ismerteti, bemutatja prezentációját.
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4. ) Lapozgató, könyvbemutató - Válogatás Tököl elmúlt 30 évi
Sajtójából Hoffman Pál polgármester, Malaczkó István bizottság elnök

Hoffman Pál: bemutatja, ismerteti a Lapozgató kiadványt, mely válogatás Tököl elmúlt 30 évi sajtójából. Mai 
világunk a tömegkommunikációs információkkal túlterhelt világ. Felértékelődik minden olyan 
kommunikációs módszer, amely segíti egy adott közösség pontosabb tájékozódását, a felismerhetőséget, 
valódiságot. Újság, honlap, internetes oldalak adnak képet a valóságról, vagy alakítják azt professzionális 
módon a saját érdekeik szerint.
30 évvel ezelőtt, amikor a szükebb környezetünket megelőzve a Tököli Tükör első száma megjelent, nem volt 
ilyen erős a „kínálat”, viszont erős volt bennünk az elszántság a tököliek pontos tájékoztatására, és az újság 
segítségével Tököl presztízsének erősítésére.
A márka, a cél, amit mi „Tököl a jóhírü európai kertváros” gondolatban fogalmaztunk meg, azonosulásra 
késztette azokat, akik készítették az újságot, és azokat is, akik Tökölön éltek s dolgoztak a település sikereiért 
a hétköznapokban, akik kíváncsiak voltak a közösség életére.
A Tököli Tükör 30 éven keresztül arra törekedett, hogy az olvasóknak, elsősorban a tökölieknek érzelmi 
többletet adjon, hogy megerősítsen bennünket abban, hogy jó úton járunk. Új erőt, energiát adott céljaink 
eléréséhez, nagyszerű teljesítmények megalapozásához. A Tököli Tükör elkötelezetten képviselte a 
keresztény, nemzeti értékrendet, biztos talajon állt a változó világban.
Kiemelt feladatnak tekintette a rác-horvát, szerb, német hagyományápolás, az egyházi élet, a kultúra és sport, 
és egyéb közösségek bemutatását. Visszalapozva az oldalakat, ismerve mellékletét, a Városházi Hírmondót, 
kijelenthetjük, hogy páratlan részletességgel számolt be a képviselő-testületi és bizottsági munkáról, Tököl 
fejlesztéseiről, az intézményeinket, iskolát, óvodákat, bölcsődét, szociális és egészségügyi területet, 
környezetvédelmet érintő fontos döntésekről, külföldi kapcsolatainkról.
Benne van az elmúlt 30 évünk. Mindennapjaink, ünnepeink, vendégeink, hazai és külföldi barátaink. A 
természeti környezet, a megújult városkép, a színes közösségi élet. Újra átélhetünk katartikus sport-sikereket, 
felemelő kulturális eseményeket, nemzetiségi és vallási ünnepeket.
Az összkép egy dinamikusan fejlődő, lüktető, színes közösségi életet élő, hagyományait megélő európai szintű 
kertváros. A 30 éves folyamatot, a nagyközségből várossá válást mutatja be a kiadvány. Hisszük, hogy 
kiadványunk, az elmúlt 30 év helyi médiaválogatása megadja ennek a ráismerésnek az örömét.
Köszönetét fejezi ki a kiadvány összeállításában közreműködőknek.
Jó szórakozást kíván a lapozgatáshoz!
Farkas Zsuzsanna: a Lapozgató kiadványt javasolja az első ciklus képviselőinek átadni.
A 26. oldalon van egy cikk, mely leírja, hogy Tököl jelképét, a Tököl zászlót 1991. őszén tárgyalta a képviselő
testület. Az akkori alpolgármester, Pletser József írását érdemes lett volna Cseperkáló Kamillának a Tököli 
jelképek prezentációban ismertetni, s megköszöni a munkáját. Meg kellett volna hívni a mai estre.
Hoffman Pál: mindenki, aki az elmúlt 30 évben képviselő-testületi tag volt, megkapja a Lapozgató egy 
példányát. Pletser József az akkori önkormányzat alpolgármestereként folytatott tárgyalásokat a zászlóval 
kapcsolatban. Pletser József úrnak volt információja a mai közmeghallgatásról, részt vehetett volna a nyilvános 
ülésen.

16



6. ) Köszöntések, búcsúztatások
Hoffman Pál: Tököl Város Képviselő-testűlete nevében több évtizedes munkájuk és Tököl közösségi életének 
erősítéséért átadja a város emléklapját és ajándékát az alábbi személyek részére.
Dr. Bállá Mária háziorvos belgyógyász, akinek olyan életet szánt az sors, hogy mindig másokkal törődött. 
Ismerte a családok legapróbb bajait, amit lelkiismeretesen, mély tisztelettel igyekezett orvosolni. Egy jó szó, 
egy biztatás mindig jól esett tőle a legnagyobb bajban is. Odaadó munkája mellett közéleti szerepet is vállalt, 
1998-2002. között elnyerte a tököliek bizalmát és tagja lett a képviselő-testületnek. Barátságos személyisége, 
segítő szándéka mindkét területén kiváltotta a tököliek elismerését. Megtiszteltetés, ha egy olyan orvostól 
köszönhetünk el, boldog nyugdíjas éveket kívánva, aki a fél életét köztünk, tököliekkel közösen élte meg, 
könnyen és gyorsan beilleszkedve a tököliek életébe, még akkor is, ha kezdetben nyelvi nehézségek is voltak. 
Családja olyan szép és biztos hátteret biztosított a doktornőnek, ami megalapozta a praxis nyugodt működését. 
Munkája mellett lánya, Leila felnevelése és taníttatása volt a legnagyobb és legfontosabb életcélja, aki mára 
már unokájával közösen teszi szebbé a doktornő nyugdíjas napjait. Dr. Bállá Mária háziorvosunk, példát 
mutató, lelkiismeretes, kiemelkedő munkájával hozzájárult Tököl városának egészséges fejlődéséhez, az itt 
lakó emberek egészségének megőrzéséhez, fejlődéséhez. Reméljük, és hisszük, hogy a hamarosan őt követő 
leendő háziorvosunk is dr, Bállá Máriához hasonlóan megszereti és jó szívvel látja majd el a tökölieket orvosi 
jó tanácsokkal és ugyan olyan emberséggel, alázattal fogja végezni háziorvosi tevékenységét. Dr. Bállá 
Máriának kívánunk sok örömet, jó egészséget és boldog szép nyugdíjas éveket. Szívből gratulálunk neki és 
szeretettel adjuk át a köszönetét jelző emlékplakettet.
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Farkas Mártonná óvónő, Kati óvó néni gyakorlati éveit a 2.számú óvodában Pagáts Imréné- Kati néni 
szárnyai alatt töltötte, majd pályakezdése 1980-ban a Horvát Óvodában kezdődött, és onnan 1996-ban a 
lakótelepi Szivárvány Óvodába került, ahonnan 2020 decemberében nyugdíjazását kezdte. Kati olyan 
értékrendet közvetített, amely mindenki számára követésre méltó, köszönjük a gyerekekért végzett igen 
felelősségteljes munkát egy értékes embert ismertünk meg benne jelen személyében.
Szabó Gyuláné óvónő, Éva óvó néninek lezárult élete egy korszaka, egy hosszú dolgos időszak - 40 munkával 
eltöltött év. Szintén fiatal pályakezdőként 1979-ben került a 2.számú óvodába Pagáts Imréné Kati néni szárnyai 
alá. Mint óvodához, hosszú évtizedek munkája köti, 1985-ben a Szivárvány Óvodában folytatta munkáját és 
innen kezdte meg nyugdíjazását. Sok - sok gyermek, akik ma már családanyák- apák kedvence volt, akik 
szívesen emlékeznek vissza régi óvodás önmagukra. Minden történet véget ér valahol, de az életben minden 
vég valami újnak a kezdete. Köszönjük 40éves kitartó munkáját az óvodáért, közösségért.
Bagyó Mária az OTP Szigetszentmiklósi fiók volt vezetője, hosszú évtizedekig dolgozott az OTP-ben 
vezette a Szigetszentmiklósi fiókot, és sokat tett a város és a bank közötti kiváló kapcsolatokért a saját területén 
és a megyei vezetőkkel kialakított eredményes együttműködésért. Mindent megtett Tököl számára a jó 
együttműködésért és nagyon sok tököli család is megtapasztalhatta segítőkészségét.
Kézilabdások
A tököli kézilabdázás elmúlt időszaka a sportág aranykorának számít. A megyei bajnokságból indult csapatok 
a nemzeti bajnokság II. osztálya után az NB-I/B-ben, tehát másodosztályban is sikeresen szerepeltek. Az itt 
lévő ünnepeltek Balogh Attila, Pataki Lászl, Beszkid Béla, Marosi Rita, Marosi Krisztina és Diószegi 
Diána gyermekkoruktól Tökölön kézilabdáztak. Kerékgyártó zsolt, illetve Márczy Gábor edzők vezetésével 
az ország legjobb utánpótlás csapatai közé kerültek. Veszprém, Szeged, Győr fiataljaival szemben is 
helytálltak. Diószegi Diána a Ferencváros felnőtt csapatában is pályára lépett. Felnőtt pályafutásuk során 
mindannyian példaszerűen készültek és versenyeztek, játékukkal, eredményükkel emelték Tököl jó hírét. 
Pataki László és Marosi Rita csapatkapitányként is kiválóan fogta össze játékosait. Hosszú, sikeres 
pályafutásuk mellett mindannyian helytálltak munkájukban. Dolgoztak, főiskolát, egyetemet végeztek.
Szkokán Mónika ritmikus gimnasztika Kétéves kora óta tornázott, többszörös bajnok, válogatott Junior és 
válogatott felnőtt versenyző. Utánpótlás neveléséban mai nap is aktívan részt vállal. Edző édesanya, sikeres 
versenyzőből edzővé vált leánya Szkokán Mónika családanyaként is a Ritmikus Gimnasztika bűvkörében 
maradt. A néző gyönyörű, látványos, könnyed mozgásnak gondolja ezt a sportot, miközben hosszú, kemény 
edzések árán alakul ki a versenyeken látható könnyedség, nőiesség. Szkokán Mónika 2 éves korától a 
szőnyegen volt, kezdettől sikerek kísérték pályafutását. Junior magyar bajnoki címek, válogatottság, s felnőtt 
szinten is nemzetközi szintű eredmények fűződnek nevéhez. Fiatal edzőként elkötelezetten dolgozik a tököli 
gyermekek sikereiért, a mozgás, sportolás megszerettetéséért.
Sikeres versenyzői pályafutás, szintén eredményes edzői tevékenység áll Spátay Tamás, aki 30 éven keresztül 
az egyesület utánpótlás edzőjeként tevékenykedett. Marlyn László Kiváló versenyzői pályafutásáért, majd az 
utánpótlás fejlesztéséért. Cseperkáló István kiváló versenyzői pályafutásáért, többszörös magyar bajnoki 
eredményeiért.
.A Gnyálin István irányította Szigetszentmiklós-Tököl Kick-boksz Egyesület legsikeresebb korszakának 
voltak ikonikus szereplői. Versenyzői erényeik, a küzdeni tudás, bátorság, kiváló technika révén 
érvényesültek. Személyiségük nagyban hozzájárult Gnyálin István vezetői céljainak eléréséhez, az eredményes 
szereplés melletti családias egyesületi légkör kialakításához.
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7. ) Szép város, rendezett környezet verseny díjátadó ünnepsége 
Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról

Hoffman Pál: Tököl Város Képviselö-testülete alábbi döntése alapján átadja a díjakat a díjazottak részére.

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

2. a „Szép város rendezett környezet” 2021 verseny eredményét az alábbiak szerint fogadja el:
I. Lakossági 
Kiemelt különülj: Galbács István Akácos út 12/A.
Különülj: Krizsánovics Andrásné Mester u. 51.

Sárácz Józsefné Csokonai u. 29.
Korponainé Maczó Mária Alkotmány u. 26.
Jankovics Attiláné Viola u. 3.
Sipos Tibomé Pesti út 27/2.
Bakondi Katalin Szadova u. 47.
Horváth Ödön Kossuth L. u. 55.

a) Epületablak, erkély virágosítása (társasházak magánházak)
1) Csillag Angéla Ráckevei út 4.1/7.
2) Groh Sándomé Ráckevei út 4/L
b) Előkertek, kertek növényültetése
1) Megosztottan: Plausin Jánosné Alma u. 2.

Kunzer Ferenc Aradi u. 53.
Farkas Áron Gyuláné Szadova út 21. 
Bosnyák-Dragovics Katalin Tűzoltó u. 8.

2) Megosztottan: Marics Simonné Kossuth L. u.100.
Gajárszky Istvánná Dobó K. u. 56.
Marlinné Vivien Fő u. 16.
Gólya Mihályné Gárdonyi G. u. 15. 
Rozgics Mária Csokonai u. 55.

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

cjTársasházak élőkértjei, környezete növényültetése
1 )Megosztottan : Bárdos Kálmánná Duna u. 12. B lph. fszt 3. 

Házkontrol 1 Kft Kisfaludy u. 3.
2)Megosztottan: Pesti úti lakótelep 21. sz. társasház Máltai u. 1. 

Pesti úti lakótelep 20. sz. társasház Mátyás k. u. 2. 
Duna 6. társasház Duna u. 6.
Alinka társasház Kisfaludy S. u. 5.
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3)Megosztottan:  Duna 1 társasház Duna u. 1.
Pesti úti lakótelep 18.sz. társasház Karinthy F. u. 1.
Duna 10. társasház Duna u. 10.
Pesti úti lakótelep 15. sz. társasház Mátyás király u. 3.
Pesti úti lakótelep 17. sz. társasház Mátyás király u. 7.

d) Egységes utcakép (utcák jelentkezhetnek, házszámtól házszámig megjelöléssel) Nem érkezett jelentkezés
II. Intézményi,
a) Utcai homlokzat, ablak, esetleg erkély virágosítása, esztétikai megjelenése

1) Szivárvány Óvoda Csépi út 57.
b) Élőkért, belső udvar gondozottsága növénnyel való ellátottsága
2) Megosztottan: Napsugár Óvoda Csépi út 6.

Hagyományőrző Óvoda Fő u. 49.
Horvát Óvoda Csépi út 6.

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

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

Hoffman Pál: Köszöni mindenkinek a részvételt, egyéb bejelentés, hozzászólás, kérdés nem lévén a 
közmeghallgatást bezárja.

X^="‘ L
Agies Antal
hitelesítő

Füle Zoltán
hitelesítő
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JELENLÉTI ÍV

A Képviselő-testület 2021. november 8-ai KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

Hoffman Pál

Ágics Antal

Csurcsia István

Farkas Zsuzsanna

Füle Zoltán

Gergics Illés

Karászi László

Malaczkó István

Vaslaki Judit

Vejmola István

Vukov Máté

polgármester 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő

.....

Dr. Vass Lucia

Gaál Ágnes

Rácz Judit

alpolgármester

jegyző

aljegyző

Schleerné Szegedi Anna

Gajárszky Istvánná

Magyarics Lászlóné

Rácz Annamária

Forray Mónika

Forgácsné Szabó Emese

Giczi Miklós

Halász László

Csvórics Gábor

óvodavezető 

óvodavezető 

óvodavezető 

óvodavezető 

bölcsődevezető 

vezető védőnő

W.S. Ált. Iskola igazgató

Művelődési Kp. és Könyvtár ig. 

műszaki irodavezető

Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezető

Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető

Scháffer Enikő jegyzőkönyvvezető
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ÉRINTETT TÉMÁK
❖ Történelmi visszatekintő 

z-Tököl jelkepei 
r Címer 
z- Pecsét 

/'Zászló és lobogó
❖ jelképek használata 

❖Tököli I1 imdarnentumok

1



2021. 11. 12.

Tököl első írásos emléke, 1270. november 26-án keltezett V. István királyhoz írt 

oklevélben

2



2021. 11. 12.

T4kol (Kctijf) 
i*i|irrt térkvpf*i 

ál>iázolá«a 
. 1528. Lázár ütik 

iwkáp'' 
Tabnlu llun^.irfr
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A VÁROS JELKÉPEI: 
CÍMER

• Kék mezőben zöld talapzaton álló 
aranyszínű, jogart tartó oroszlán, 
Tököl felirattal.

• A korábbi évszázadok pecsétje 
osztott mezőben álló oroszlánt 
ábrázolt, mely mellső lábaival 
jogart tart

Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye 

címere
Az első ismeri tököli pecsét 1728.
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ZÁSZLÓ ÉS LOBOGÓ

• Három, kék, arany, kék színű 
sáv 1/6 - 4/6 - 1/6 osztásban,

• az aranysáv közepén Tököl 
város címere
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JELKÉPEK HASZNÁLATA

Tököli Polgármesteri Hivatal
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TÖKÖLI 
T U KOR M4
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Polgármesteri információ

0
O

0
Erkölcsi és pénzügyi elismerésben részesítettük az egészség
ügyben dolgozókat. Jutalmaztuk a város alkalmazásában 
foglalkoztatottakat.

bérpályázatok sikerességét. Átszervezéssel biztosítottuk a civil
szervezetek helyiséghasználatát.

Megteremtettük a lakossági ügyintézés digitális feltételeit, 
a személyes ügyintézés veszélytelenségét.

Döntöttünk a veszélyhelyzetben szükséges intézkedésekről. 
Maszkokat fertőtlenítőszereket biztosítottunk, megszerveztük a 
rászoruló idősek ellátását. Gondoskodtunk a szükséges zárásokról.

©Elengedtük az önkormányzati bérleményekben működő 
vállalkozások bérleti díjának egy részét segítettük a

Biztosítottuk a Polgármesteri Hivatal, s a teljesen vagy részlegesen 
bezárt intézményeink működését. Megőriztük, s biztosítottuk 
munkatársainak munkahelyét és teljes jövedelmét.

Mert nekünk Tököl a legfontosabb!



Polgármesteri információ

Q Biztonságos működés, önkormányzati gyarapodás

Ingyenes WIFI hálózatépítés (8 millió forint)

Éti Befejezett kerékpárút építés (238 millió forint)

Q Átadott csapadék víz beruházás (169 millió forint)

Folyamatos járdaépítési program (95 millió forint)

Folytatódó intézményi korszerűsítés
(Sportcsarnok, Sportklubház) (200 millió forint)

Q Bővülő szolgáltatások, Minibölcsöde (112 millió forint)

Mert nekünk Tököl a legfontosabb!



Polgármesteri információ

Támogatjuk a sport, a kultúrális, a szociális nemzetiségi 
és egyházi közösségeinket

O Alkalmazkodtunk a vírushelyzet miatt kialakult 
költségvetési helyzethez

©Gondoskodtunk munkatársaink biztonságos 
jövedelméről

OA kiemelkedő teljesítményeket kiemelten 
jutalmaztuk

O Biztosítottuk költségvetési kötelezettségünk 
finanszírozását

©Garantáljuk az egészségügyi szociális és 
kultúrális feladataink teljesítését

Q Erősítjük Tököl közösségi életét

Mert nekünk Tököl a legfontosabb!
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