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Tisztelt Választópolgárok!
A négy éve választott országgyûlési képviselõk mandátuma nemsokára lejár. A választópolgároknak újra lehetõségük van szabad akaratukból dönteni kit szeretnének képviselõjüknek
jelölni a Parlamentbe. Április 11-én megismerhetjük a Nép akaratát.
Választhatunk a kínálatból, de mi alapján?
Az elmúlt 20 évben megtapasztaltuk azt hogy semmi sem az aminek látszik, elhittük azt amit
el akartak hitetni velünk, és azt reméltük hogy ez nekünk jó lesz. A pártok a mi fejünk felett döntöttek úgy hogy abba beleszólási jogunk ne legyen. Törvénykeztek és a felelõsségvállalást fertõzõ
betegségnek tartották és tartják ma is.
A Civil Mozgalom ezeken a berögzült szokásokon szeretne és fog változtatni, ha Önök is így
akarják!
Nem a hatalom megszerzése a cél, azonban eszköz egy civil kontroll megteremtéséhez. A mindenkori kormányt kényszeríteni kell a nép képviseletében igazságos és helyes döntéshozatalokra!
Dankó Géza vagyok, épületgépész-technikus, nõs, két diplomás felnõtt lány édesapja. Születésem óta Dunaharasztin élek.
Szakmámban mindig kerestem az újat, a korszerû és környezetbarát megoldásokat, 2003 óta a megújuló energiák felhasználására és hasznosítására irányul tevékenységem. Munkámat vállalkozás formájában végzem, ezáltal tisztában vagyok a
vállalkozások mindennapi gondjaival.
A Civil Mozgalom képviselõjelöltjeként
– a választókörzetemben élõ családok megélhetésének és gyarapodásának,
– a vállalkozások mûködési feltételeinek megteremtése,
– a megújuló energiák (geotermikus földhõ, napenergia, szélenergia) széleskörû felhasználásának és ez ügyben a lakossági támogatás megteremtése a célom.
A legszélesebb társadalmi összefogásra van most szükség, számítok az Ön szavazatára is!
Információ= www.civilmozgalom.hu
Dankó Géza, a Civil Mozgalom Pest megye 12-es választókerület jelöltje.

AZ ÖN ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLTJE
HOFFMAN PÁL
Fidesz-KDNP
Pest megye 12. Választókerület

Itt az idõ! Változtassunk!
Tisztelt Tököli Polgárok!
A sportban megtanultam, hogy eredményesen játszani csak az erõk összehangolásával
lehet. Tököl polgármestereként azt tapasztaltam, hogy sikeres település is csak összefogással
valósulhat meg. Húszéves közös munkánk eredményeként Tököl térségi jelentõségû létesítményekkel, sportcsarnokkal, uszodával, 1000 lakosú lakóteleppel, Okmányirodával,
Gyámhivatallal, Szennyvíztisztítóval gazdagodott.
Térségünkben a közúti közlekedés, a közbiztonság, az egészségügy és a környezetvédelem
helyzetén javítanunk szükséges. Segítenünk kell a mezõgazdaságban dolgozókat, az idõseket
és támogatásra szorulókat, de mindehhez új munkahelyeket kell létesítenünk.
Magyarországnak és térségünknek olyan változásra van szüksége, amely az itt élõk igényeire épül. Erõs kormányra van szükség, mely rendet, nyugalmat teremt és gyarapodást
hoz.

Itt az idõ a cselekvésre!
Kérem támogassák szavazatukkal a FIDESZ-KDNP listáját, támogassák képviselõvé választásomat, hogy képviselõként
és polgármesterként is dolgozva a következõ négy évben még sikeresebbek legyünk.
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Kaufer Virág vagyok a Lehet Más a Politika (LMP) helyi jelöltje.
1975-ben születtem Budapesten, és Szigetszentmiklóson nõttem fel.
Az ELTE Bölcsészkarán végeztem filozófia szakon, emellett
Humánökológiát és Nemzetközi Fejlesztéspolitikát tanultam. Tizenöt
éve vagyok aktív civil, jelenleg az Oxfam nevû nemzetközi humanitárius és fejlesztéspolitikai szervezetnél dolgozom. A Lehet Más a
Politika mozgalomnak megalakulása óta tagja vagyok. Az LMP társadalmi kezdeményezésbõl nõtt párttá, de tavaly nyáron az Európa
parlamenti választáson 2,6 százalékot, az idei márciusi terézvárosi
idõközi választásokon 11 százalékot ért el. Azoknak kínál lehetõséget,
akik nem akarnak sem a hitelüket vesztett parlamenti pártokra sem
a szélsõségekre szavazni – azoknak, akik hisznek a változásban és
ezért tenni is akarnak.
Az LMP térségünk legnagyobb problémájának a fenntartható
településfejlesztés hiányát látja, amely Tökölön a reptér fejlesztése
körüli kérdésekkel napi szintû problémává vált. Erõsíteni kívánjuk a
helyi állampolgári részvételt, a helyi nyilvánosságot, fejlesztési tervekbe való beleszólás lehetõségét és a
környezeti szempontok figyelembevételét is. Tenni kívánunk a közlekedés javítása érdekében egy átfogó,
közösségi és közúti közlekedést is érintõ szemlélettel. Emellett a kerület egyetlen nõi jelöltjeként a nõk
érdekérvényesítését, gyermekválallási és munkaerõpiaci lehetõségeinek javítását is kiemelkedõ feladatomnak tartom.
Pártomra és rám leadott szavazatával Ön áprilisban egy új demokratikus pártot tud a Parlamentbe juttatni. Programunkat és nyilvános kampányszámlánkat a www.lehetmas.hu oldalon találja meg.

Bemutatkozik a Jobbik Pest-megye 12-es számú választókerületének országgyûlési képviselõjelöltje!
Lévai György vagyok 1959ben születtem, Csongrádon.
1965. óta folyamatosan élek
Szigethalmon, mikortól a
szüleim ideköltöztek. Alföldi
tiszai halász családból származom, anyai
nagyapám a II. világháború alatt, a pápai
huszárezredben szolgált huszárként. Szüleim
kétkezi munkásemberek, akik életük jó nagy
részét a Csepel Autógyárban munkával töltötték,
Szigethalomhoz közel. Szeretem a jó levegõt és az
itt élõ embereket, általános iskolába ide jártam. A
középiskolát Budapesten, az Irinyi János vegyipari
szakközépben kezdtem, majd tanulmányaimat a
Petrik Lajos vegyipari szakközépben fejeztem be
technikusi oklevéllel. Késõbb az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium elõtt gazdasági felsõfokú
szakképzettséget szereztem. Dolgoztam saját szakmámban, az akkori KHV-nál, valamint a Taurus
gumigyárban is, valamint elõtte tanulmányaim
mellett az akkori Kõbányai Sörgyárban. Késõbb a
Csepeli cserzõanyaggyárból vonultam be katonának másfél évre. A katonaságban vegyi sugár felderítõ rajparancsnok voltam Kiskõrösön, majd átirányítottak a bajai légi-rohamosztaghoz. A leszerelést követõen a Csepel Autógyárban kezdtem el
dolgozni, késõbb a Dunai Repülõgépgyárban galvánrészleg-vezetõként tevékenykedtem. Az átképzésem után dolgoztam élet- és balesetbiztosítási
szakreferensként, különféle biztosítótársaságoknál, elõtte pedig gazdasági és pénzügyi szaktanácsadói vállalkozó voltam, mely munkám során
kis- és középvállalkozásokon segítettem. Késõbb
logisztikai irányultságú végzettséget is szereztem.
Korábban semmilyen politikai szerepet nem
vállaltam, mert az ún. rendszerváltást követõen
sem tudtam bízni egyik pártban sem, azokban

nem a magyar érdek iránt elkötelezett formációkat láttam. Ezután beléptem a Jobbikba, tagtársaimmal megalakítottuk a szigethalmi szervezetet,
melynek azóta is elnöke vagyok, késõbb pedig
megválasztottak a párt Pest megyei alelnökévé.
Kiemelten fontosnak tartom a politikai és megélhetési bûnözés teljes felszámolását, a magyar kisés középméretû vállalkozások, valamint a magyar
gazdák megerõsítését a multinacionális és országhatárokon kívüli érdekekkel szemben. Engem
ugyanazon egyszerû problémák sújtanak, mint
önöket, kedves választóim, mivel egy vagyok önök
közül. Tudom, hogy ha van is munka, akkor kevés
a fizetés, drága a közszolgáltatás, a rezsi – a víz, a
villany, nem beszélve a szemétdíjról – lassan szinte
már ki sem lehet fizetni, vagy fel kell tenni a kérdést a családban, hogy eszünk, vagy fizetjük a rezsit. Én nem egy elkordonozott, elbarikádozott világban élek, mint a jelenlegi politikusok, akik azt
sem tudják, hogy milyen hétköznapi megélhetési
gondokkal küzdenek az emberek. Mindenképpen
szükségesnek látom a közszolgáltatási szerzõdések
felülvizsgálatát a választókerületben, és azokat a
szerzõdéseket, amelyek nem felelnek meg a lakosság érdekeinek, azokat módosítani kell, vagy fel
kell mondani.
Az önkormányzatok mûködését felül kell vizsgálni, és azokat a területeket, amelyek erõsítésre
szorulnak erõsíteni kell, amelyek pedig túl sok
embert foglalkoztatnak feleslegesen, át kell
szervezni vagy le kell építeni. Ugyanez vonatkozik
minisztériumokra és állami „vízfejre” is. Egyik fõ
célkitûzésem a közélet megtisztítása attól a
törvénytelen fertõtõl, ami most országosan és itt a
választókerületünkben is jelen van. A választókerületben nincs munkaügyi központ, az sajnos csak
Ráckevén található, kórház pedig a környéken

sincs, pedig szükség lenne rá, a
közlekedés drága és nehézkes, gondolok itt a fõvárosba induló és a
helyi járatokra, pl. a „buckára” ahol
egészen katasztrofális a helyzet.
Fontosnak tartom azt is, hogy megõrizzük a 12-es
választókerület zöldövezeti jellegét. Ezért nem
támogatom azt, hogy a tököli repülõtér nagy szállítógépeket is fogadni tudjon. Nem támogatom
azt sem, hogy a repülõtéren megépülõ logisztikai
bázist megépítsék mindaddig, amíg a szigeti gerincút megfelelõ kapacitással el nem készül, hogy
fogadni tudja azt a jelentõs forgalmat, amelyet egy
ilyen logisztikai bázis jelent. Az utóbbi idõben az
önkormányzatok, a helyiek támogatása nélkül
több olyan beruházásra is áldását adták, amely
újabb lakóparkok építését engedélyezte (pl. az ún.
Fejes-házak; konkrét példa erre a Szigethalom).
Nagyon fontos terület még a munkahelyteremtés
kérdése. Minden lehetséges eszközt igénybe kell
venni, hogy az itt élõ embereknek ne kelljen a
fõvárosba járni dolgozni, és így több órát utazással
töltenie. Meggyõzõdésem, hogy itt helyben is
megoldható a nagyobb mértékû foglalkoztatás,
hisz volt már erre példa. Nagyon fontosnak tartom az óvodák és bölcsõdék építését, bõvítését,
hiszen a választókerületünkben, hála Istennek
nem küszködünk a kis hazafiak utánpótlásának
gondjaival, viszont a gyermekek napközbeni elhelyezése tényleges problémát jelent a szülõknek,
mert sok településen hamar betelnek a férõhelyek, ún. „limitek”.
Limitekben pedig nem lehet és nem is szabad
gondolkodni a magyarságot illetõen.
Elérhetõségek: (36)-70-381-0382
Email: levai.gyorgy@jobbik.hu
Web: http://www.levaigyorgy.info
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VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
Tisztelt Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság Elnöke a 2010. évi országgyûlési
képviselõ-választás elsõ fordulóját 2010. április 11., a másodikat 2010. április 25. napjára tûzte ki.
Önök 2010. február 8-a és 12-e között a helyi posta munkatársai közremûködésével kézhez kapták az értesítést arról, hogy a választók névjegyzékében szerepelnek. Ez az Értesítõ tartalmazza a szavazás pontos helyét és idejét is.
Ha Ön a szavazás napján, akár április 11-én, akár április 25én nem Tökölön, de Magyarországon tartózkodik, amenynyiben rendelkezik ilyen igazolással, más településen is leadhatja szavazatát. Az igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján 2010. április 9-én 16 óráig kérheti a Polgármesteri Hivatal titkárságán (Fõ u. 117.), illetve az Okmányiroda (Fõ u. 119.) ügyfélszolgálatán. Az igazolást ajánlott levélben is kérheti, ha az április 6-ig megérkezik a tököli Polgármesteri Hivatalhoz. A levélben meg kell jelölni a települést (Budapesten a kerületet is), ahol szavazni kíván és meg
kell jelölnie, hogy az igazolást milyen címre küldjük meg.
Figyelem! A választás elsõ és második fordulójára is csak az említett
határidõig kérhetik az igazolást, ha ennél késõbbi idõpontban derül
ki, hogy nem tud a választás napján Tökölön szavazni, akkor már

nem lesz módunk igazolást kiadni. Az igazolás kérhetõ csak az elsõ,
vagy csak a második, esetleg mindkét választási fordulóra, kérjük,
ezért feltétlenül közöljék az igazoláskérés során erre vonatkozó igényüket, illetve az igazolást kérõ nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik.
Akinek lakcíme a lakcím-bejelentési szabályok szerint csak
Tököl település megnevezését tartalmazza, az a 4. számú
szavazókörben (2316 Tököl, Fõ utca 121.) adhatja le a szavazatát.
A választási kampány idõszak az elsõ forduló elõtt április
9-én 24.00 óráig, illetve a második forduló elõtt április
11-én 19 órától április 21-én 24.00 óráig tart. Felhívjuk a figyelmüket, hogy épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni
kizárólag a tulajdonos vagy a bérlõ hozzájárulásával lehet.
Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló
épületen, vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték,
2010. május 25-ig köteles eltávolítani.
A szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak és választott póttagjainak a névsora az alábbi:
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1. számú SZSZB (Pesti úti Általános Iskola, Fõbejárat)
tag
Pióker Mária
tag
Balogh Györgyné
tag
Tomposné Predák Viola
póttag Karsádiné Gere Andrea
2. számú SZSZB (Pesti úti Általános Iskola, Tornaterem)
tag
Buzsáki Andrea
tag
Balogh Noémi
tag
Unginé Virág Mária
póttag Horváth Mónika
3. számú SZSZB (székhelye: Hagyományõrzõ Óvoda, T.
Fõ u. 49.)
tag
Erdei Tiborné
tag
Gergics Jánosné
tag
Sáráczné Füzes Katalin
póttag Jakabné Galambos Mária
4. számú SZSZB (székhelye: Területi Gondozási Központ,
Fõ u. 121.)
tag
Nisóczi Anita
tag
Jokán Jánosné
tag
Schneider Józsefné
tag
Rácz Józsefné
tag
Rimóczi László
póttag Szabó Károlyné
5. számú SZSZB (székhelye: Mûvelõdési Központ, Fõbejárat)
tag
Gergics Márta
tag
Máthéné Istvánov Gyöngyi
tag
Vukov Judit
póttag Plausin Zsuzsanna
6. számú SZSZB (székhelye: Mûvelõdési Központ, Moziterem)
tag
Bácsiné Sovány Mónika
tag
Bodnár Ildikó
tag
Fazekasné Bagyó Marianna
póttag Sárácz Nikoletta
7. számú SZSZB (székhelye: Aradi úti Általános Iskola,
Fõbejárat)
tag
Oravetz Gáborné
tag
Balogh János
tag
Bagyó Mártonné
póttag Ágics Mihályné
8. számú SZSZB (székhelye: Aradi úti Általános Iskola,
Tornaterem)
tag
Szilágyi Ferencné
tag
Kiss Tiborné
tag
Zsivnovszky Istvánné
póttag Tóth Ágnes
9. számú SZSZB (székhelye: Szivárvány Óvoda, Fõbejárat)
tag
Rácz Annamária
tag
Firnigel Jánosné
tag
Bagyó Kinga
póttag Draxler Imréné
10. számú SZSZB (székhelye: Szivárvány Óvoda, Udvari
bejárat)
tag
Ágics Farkas Pálné
tag
Gajárszky Istvánné
tag
Molnár Andrea Margit
póttag Mészárosné Csvárics Jolán Mária
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Mit kell még tudni a szavazásról?
– Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét
óráig lehet.
– Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenõrizni az Ön személyazonosságát.
A személyazonosságát és a lakcímét a következõ
érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatja:
a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító
igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
b) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), útlevél, 2001. január 1-jét követõen kiállított
kártyaformátumú vezetõi engedély, ezek azonban
csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók
el.
Kérem, ellenõrizzék, hogy a fenti igazolványaik
érvényesek-e, ha nem, keressék fel haladéktalanul az
Okmányirodát, mert érvénytelen igazolvány bemutatása nem fogadható el.
Ha a lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik a
szavazás napján, és nem kérte igazolása alapján az
ottani névjegyzékre való felvételét, akkor az „Igazolás a
lakóhelytõl eltérõ helyen történõ szavazáshoz” megnevezésû nyomtatványt is magával kell vinnie a
szavazókörbe.
Ha a két forduló között lakóhelyet változtatott, vigye
magával a „Szavazásra szolgáló lakcímigazolás a második
fordulóban” elnevezésû nyomtatványt is. (A választás két fordulója között a névjegyzéket lakcímváltozás miatt nem lehet
módosítani, a két forduló között lakóhelyet váltott választópolgár a második fordulóban is a régi lakóhelyén szavazhat.
Mivel azonban ebben az idõpontban régi lakcímkártyája már
bevonásra került, helyette az új lakcíme szerinti helyi választási
iroda vezetõje a bejelentéskor egy szavazásra szolgáló
lakcímigazolást állít ki. Az érintett választópolgár a szavazóhelyiségben ezzel igazolhatja a lakcímét.)
Javasoljuk, hogy az Értesítõt a szavazatszámláló
bizottság munkájának megkönnyítése érdekében vigye
magával a szavazásra.
A személyazonosság ellenõrzését követõen megkapja a
jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek
átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.
– A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, hogy
használja a szavazófülkét.
– Érvényesen szavazni a jelölt, illetõleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást
metszõ vonallal lehet (+ vagy X).
– Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a
szavazat urnába dobása elõtt jelzi, a szavazatszámláló
bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
Külön szavazólap szolgál az egyéni választókerületi
jelöltre és külön szavazólap a területi listára történõ
szavazáshoz.
Az egyéni választókerület szavazólapja ábécé sorrendben tartalmazza a jelöltek nevét.
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PEST megye 12. sz. OEVK (SZIGETSZENTMIKLÓS)
egyéni jelöltjei
Jelölt neve
Dankó Géza Gábor
Hoffman Pál
Kaufer Virág
Lévai György
Varju László

Jelölt állítók
CIVILEK
FIDESZ - KDNP
LEHET MÁS A POLITIKA
Jobbik
MSZP

A területi listás szavazólap a választási bizottság által
kisorsolt sorrendben tartalmazza a jelölõ szervezetek
nevét.
PEST megye területi választókerület listái
Sorsolt
sorszám
1
2
3
4
5
6

A Területi Választási Bizottság elérhetõsége:
Cím: 1054 Budapest Városház u. 7.
Postai cím: 1364 Budapest Pf. 112.
Telefon: 06(1)317-6218, 06(1)317-6423 Fax: 06(1)3180026
E-mail: valasztas@pestmegye.hu
Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
elérhetõsége:
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
Telefon: 06(24)465-722, 06(24)466-379
Fax: 06(24) 466-065
A választásokkal kapcsolatos tudnivalókról a Polgármesteri Hivatalban mûködõ választási információs szolgálattól kérhet bõvebb felvilágosítást.

Lista neve
LEHET MÁS A POLITIKA
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség –
Kereszténydemokrata Néppárt
Magyar Szocialista Párt
Magyar Demokrata Fórum
CIVIL MOZGALOM
Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt

A választási iroda székhelye: 2316 Tököl, Fõ utca 117.,
telephelye: Fõ utca 119.
A választási iroda telefonszáma: 06(24)520-910.
Tököl, 2010. március 26.
Lipták Andrásné
Helyi Választási Iroda vezetõje

Fontosabb képviselõ-testületi határozatok
2009. december 17-i Kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete a Napsugár Óvoda vizesblokk-burkolására a GAMESZ 2009. évi költségvetésébe 1.000
eFt-ot biztosít a 2009. évi felhalmozási céltartalék terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Dunavidék Regionális Televízió mûsorainak másodperc pontosságú sugárzásához a Sziget Produkciós Stúdió Kft.-tõl (2310
Szigetszentmiklós, Tebe sor 20.) az Önkormányzat set-top box-ot
béreljen, melyre 2010-ben bruttó 195.000 forintot biztosít a
2010. évi költségvetésben.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Weöres Sándor Általános
Iskola és a Csepeli Öttusa és Triatlon SE között létrejövõ együttmûködési megállapodás alapján a 2009. és 2010. években 500500 eFt támogatást biztosít a 2009. évi általános tartalék keret,
illetve a 2010. évi költségvetés terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
polgármesteri hivatal 2009. évi költségvetésében, az 52-es
számlacsoporton (külsõ személyi juttatások) jelentkezõ 1.194
eFt megtakarítást a polgármester a hivatali dolgozók jutalmazására fordítsa.
Tököl Város Képviselõ-testülete egyetért azzal, hogy a 2010.
évi központi költségvetés nem alkalmas az önkormányzatok
törvények által meghatározott feladatainak ellátására és finanszírozására, ezért a kormány felé tiltakozását fejezi ki.
Tököl Város Képviselõ-testülete jóváhagyja KMOP-20095.2.1./B Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált
településfejlesztés Pest megyében címû beruházási pályázathoz

szándéknyilatkozat kiállítását a Városfejlesztési Társaság létrehozásáról.
A pályázat elsõ fordulójáról született támogatói döntés esetén,
a hat hónapos projektfejlesztési szakaszban a Városfejlesztési
Társaság létrehozásra kerül.
A Társaság külsõ szakértõ által teljes körûen ellátja a felmerülõ
szervezési, koordinációs és irányítási feladatokat. A képviselõtestület az elnyert pályázati költségvetés vonatkozó „igénybe
vett szolgáltatások” soraiban szereplõ összeg terhére a fenti feladatok ellátásához kapcsolódó pénzügyi fedezetet biztosítja a
Városfejlesztési Társaság, mint ajánlatkérõ részére. A feladat ellátására a Városfejlesztési Társaság elkülönített irodát köteles
létrehozni.
Tököl Város Képviselõ-testülete Csurcsia Pál Integrált Városfejlesztési Stratégiájához tett javaslatai közül a Polgármesteri
Hivatal bõvítésére tett javaslattal megkeresi a pályázatot készítõket, hogy a késõbbiekben megvalósítandó projektek közé
építsék be.
Tököl Város Képviselõ-testülete jóváhagyja a KMOP-20095.2.1./B Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált
településfejlesztés Pest megyében „Tököl, funkcióbõvítõ városközpont rehabilitáció” címû beruházási pályázatának (továbbiakban: pályázat) benyújtását, továbbá jóváhagyja a pályázat
követelményeinek megfelelõ Integrált Városfejlesztési Stratégiát és Elõzetes Akcióterületi Tervet, azzal a kitétellel, hogy jelen határozat – és így a képviselõ-testületi jóváhagyás – hatályba lépésének feltétele az Integrált Városfejlesztési Stratégia antiszegregációs terv fejezetének antiszegregációs mentor általi
aláírása (továbbiakban: mentor általi aláírás).
Jelen határozat hatályba lépésének idõpontja a mentor általi
aláírás napját követõ munkanap.
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Tököl Város Képviselõ-testülete az önkormányzat vagyonáról
és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 18/1995.
(X. 10.) számú önkormányzati rendelet 9. §-ában foglaltak
alapján a vagyongazdálkodás 2010. évi irányelveit az alábbiak
szerint határozza meg:
1) A vagyongazdálkodás legfontosabb követelményei:
a) a vagyon egészének átfogó védelme és ellátó képességének
megõrzése,
b) a vagyon szakszerû kezelése és hatékony mûködtetése (rendeltetésszerû használat, pénz és értékpapír vagyonnál a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok szerinti
kezelés, költségek megtérülésének lehetõségei, a hozamok
maximalizálása),
c) az önkormányzati feladatok finanszírozásához szükséges források ésszerû elosztása és felhasználása (a rendelkezésre álló
bevételbõl elsõdlegesen a kötelezõ önkormányzati, másodsorban az önként vállalt feladatokra kell fordítani),
d) gondoskodás a vagyon elhasználódása (avulással) arányos
pótlásáról,
e) vagyon növelése és összetételének minõségi javítása.
2) Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás során az
alábbi alapelvek betartásáról kell gondoskodni:
a) Az önkormányzat vagyongazdálkodásának elsõdleges célja
az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az önkormányzati
vagyon az önkormányzat mûködésének alapfeltétele.
b) Az önkormányzati vagyon hasznosítása során a Vagyonrendelettel összhangban érvényesüljön a versenyeztetés és a
nyilvánosság elve.
c) A vagyon megõrzése, gyarapítása érdekében az EU és a hazai pályázati források felkutatása, azok lehetséges maximális
igénybevétele.
d) Az önkormányzati vagyonelemek értékesítésébõl, hasznosításából befolyó bevételeket kizárólag felhalmozási kiadásokra, illetve pályázatokra, pályázati feltételekhez szükséges önrész biztosítására lehet fordítani.
3) Tököl Város Képviselõ-testülete a vagyongazdálkodás keretében felkéri a polgármestert, hogy
a) Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló 2/2004. (I. 27.) számú rendelet módosítását követõen, az 1413/38. hrsz-ú ingatlan változási vázrajza szerint
kezdjen tárgyalásokat az 1447/1., 1447/2., 1446., 1445.,
1444/1., 1444/2. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival, majd az
eredményrõl készítsen elõterjesztést,
b) folytassa a Diófa sor utcában lévõ 8 db építési telek közmûvesítését, majd ezt követõen készítsen elõterjesztést az értékesítés feltételeirõl,
d) adjon tájékoztatást a Madách utca, Hársfa utca tömbbelsõ
feltárással érintett önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos
földhivatali döntésrõl,
e) ismételten készítsen elõterjesztést a volt rendõrõrs és KMB
lakás hasznosításáról,
f) folytassa a régi GAMESZ és a református templomhoz épített
parkoló és Piac téri üzletsort körülvevõ magánterületekbõl a
belsõ tömbfeltáráshoz szükséges területek megvásárlását és
adjon tájékoztatást,
Tököl Város Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények fûtéskorszerûsítésének, világításkorszerûsítésének, a lakótelepi általános iskola és óvoda vonatkozásában nyílászárók cseréjének megvalósítása érdekében kiírásra kerülõ közbeszerzési eljáráshoz szükséges ajánlattételi
dokumentáció összeállítására és a közbeszerzés bonyolítására
kérjen árajánlatokat, és a legkedvezõbb ajánlatot adó céggel a
megbízási szerzõdést kösse meg, amennyiben az ajánlat össze-
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ge az 500 eFt értékhatárt nem haladja meg. Amennyiben az
ajánlat összege meghaladja az 500 eFt-ot, a képviselõ-testület
dönt. A közbeszerzési dokumentáció költségének fedezetéül a
2010. évi költségvetést jelöli meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyában kiírt
ÁROP-3.A.1/A jelû pályázat szoftverbeszerzés nyertesének a
Globomax Kft.-t (1155 Budapest, Dembinszky u. 1.) jelöli
meg, a 3.163.580 Ft+Áfa (br. 3.954.475 Ft) ajánlati árat
elfogadja.
2) fedezetként a költségvetésben e soron tervezett keretet jelöli
meg.
3) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Globomax Kft. (1155
Budapest, Dembinszky u. 1.) képviselõjével a megbízási szerzõdést megkösse.
Tököl Város Képviselõ-testülete felhatalmazza Hoffman Pál
polgármestert, hogy szándéknyilatkozatot írjon alá, mely szerint Tököl Város Önkormányzata csatlakozni kíván Érd Önkormányzata által a KMOP-2009-4.7.1 kódszámú, „Elektronikus
helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztés” címû pályázaton
elnyert összegbõl kialakításra kerülõ ASP központhoz.
Tököl Város Képviselõ-testülete a „Tököl Város étkezési jegyek beszerzése – 2010.” tárgyú, egyszerû közbeszerzési eljárás nyertesének a bíráló bizottság javaslata alapján az Accor
Services Magyarország Kft.-t (1075 Budapest, Kéthly Anna
tér 1.) nyilvánítja, az általa meghatározott, nettó 10.130.400 Ft
áron. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az étkezési jegyek
beszerzésére vonatkozó szerzõdést az Accor Services Magyarország Kft.-vel megkösse.
Tököl Város Képviselõ-testülete elfogadja a Polgármesteri
Hivatal ügyrendjét.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1. a tököli 588 hrsz.-ú, 1382 m2 nagyságú ingatlan 40/76. illetõségét megvásárolja bruttó 12.000.000 Ft ellenében Áschin
Csaba 2316 Tököl, Fõ út 92. szám alatti lakostól,
2. az adásvételi szerzõdés egy példányával megkeresi Benkovics
Judit tököli és Nagy Balázs budapesti lakosokat, mint társtulajdonosokat azzal, hogy a törvényen alapuló elõvételi jogukról nyilatkozzanak,
3. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzõdés aláírására,
4. a költségeket a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja.
Amennyiben lehetõség lesz rá, azt a KMOP-2009-5-2.1/B
„Funkcióbõvítõ városrehabilitáció” pályázat egyik projekt
elemeként elszámolja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) az uszoda üzemeltetõjének a TVCS Kft.-nek a tájékoztatása
alapján, az uszoda 2009. év végi és a 2010. évi ünnepi nyitvatartási rendjérõl valamint karbantartási idõszakairól a
következõk szerint dönt:
2010. május 1.
8.00-19.00
2010. május 24.
8.00-19.00
(Pünkösd hétfõ)
2010. augusztus 20.
8.00-19.00
2010. augusztus 23-szept. 9. ZÁRVA
(karbantartás)
2010. október 23.
8.00-19.00
2010. november 1.
8.00-19.00
2010. december 24.
6.00-12.00
(Ádám – Éva)
2010. december 25.
6.00-12.00
(Karácsony)
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2010. december 26.
6.00-12.00
(Karácsony)
2010. december 31.
6.00-12.00
(Szilveszter)
2011. január 01.
ZÁRVA
(karbantartás)
2011. január 02.
ZÁRVA
(karbantartás)
b) hozzájárul, hogy a hivatal költségvetésében uszodai kis értékû eszközök beszerzésére az 500 eFt elõirányzatot az uszodatér és az emelet elválasztását szolgáló ajtó beépítésére fordítsák.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
a) a 017/161, 017/157, 017/158, 017/159, 017/160, 033/31,
033/6, 019/5, 0168/11, 017/10, 017/9, 017/8, 017/7 hrsz.-ú
ingatlanok villamosenergia-kiépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulását nem adja meg.
b) az ingatlanok tömbfeltárása és az utak kiszabályozása után a
területek energiaellátásának lehetõségét újratárgyalja.
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évi költségvetés terhére a Tököl területén épült templom fejlesztésére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010.
évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási
szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl–Halásztelek Református Egyházközösség részére 300.000 Ft támogatást biztosít a
2010. évi költségvetés terhére az Egyházközség 2010. évi mûködési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli VSK részére a 2010.
elsõ félévi mûködési kiadásaira 9.000.000 Ft támogatást biztosít a 2010. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadását
követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.

2010. január 4-i Kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete jóváhagyja a KMOP-20095.2.1./B Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált
településfejlesztés Pest megyében „Tököl, funkcióbõvítõ városközpont rehabilitáció” címû beruházási pályázatának (továbbiakban: pályázat) benyújtását, továbbá jóváhagyja a pályázat
követelményeinek megfelelõ Integrált Városfejlesztési
Stratégiát és Elõzetes Akcióterületi Tervet.
Tököl Város Képviselõ-testülete jóváhagyja a Hoffman Pál
polgármester által készített „Tököl Gyarapodó Kertváros 20102026.” címû Gazdasági Programot.

2010. február 1-jei Kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete az Experidance Ezeregyév címû elõadására a 2010. évi költségvetésében bevételi oldalon
bruttó 2.800 eFt-ot, kiadási oldalon bruttó 3.500 eFt összeget
hagy jóvá.
Tököl Város Képviselõ-testülete 25.000.000 Ft munkabérhitel felvételét rendeli el az önkormányzat számlavezetõ pénzintézetétõl, az OTP Bank Nyrt.-tõl.
Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzõdés aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ráckevei Székhelyû Polgári Védelmi Kirendeltség részére 50.000 Ft támogatást nyújt a 2010. évi mûködési kiadásokra a 2010. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Közalkalmazotti Szabályzat
I. és II. pontjában meghatározott „Gyermekjóléti Szolgálat intézmény” fejezetet hatályon kívül helyezi.

Tököl Város Képviselõ-testülete a Szigetszentmiklós – Tököl
Kick-box SE 2010. elsõ félévi mûködésére 750.000 Ft-ot biztosít a 2010. évi költségvetés terhére, és felkéri a polgármestert,
hogy a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a
támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szárny-nyitogató Alapfokú
Mûvészeti Iskola részére 2010. évi mûködéséhez 4.000.000 Ftot biztosít a 2010. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Polgárõr Egyesület
részére 2010. évi mûködési kiadásaira 1.500.000 Ft-ot biztosít
a 2010. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadását
követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Lovasklub részére a
2010. évi lovasnapok megrendezésére 600.000 Ft támogatást
biztosít a 2010. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza
a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola részére 2010. évi mûködési kiadásaira
500.000 Ft támogatást biztosít a 2010. évi költségvetés terhére,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szigetszentmiklósi Tûzoltóparancsnokság részére a 2007. év folyamán benyújtott eszközfejlesztési pályázat önrészének biztosításához 1.500.000 Ft támogatást biztosít a 2010. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.

Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli Római Katolikus
Egyházközség részére 500.000 Ft támogatást nyújt a 2010. évi
mûködési kiadásokra a 2010. évi költségvetés terhére, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetési
rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse
meg.

Tököl Város Képviselõ-testülete a Filter-Fitt Kft. Insula Betegszállítás részére 2010. évi mûködéséhez 500.000 Ft támogatást
biztosít a 2010. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza
a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.

Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl–Halásztelek Református Egyházközösség részére – figyelemmel a 3/2007. (I. 15.)
számú határozatra – 1.000.000 Ft támogatást biztosít a 2010.

Tököl Város Képviselõ-testülete minõsített szótöbbség hiányában az alábbi határozati javaslat elfogadását nem támogatta: „Tököl Város Képviselõ-testülete a Rendõr-fõkapitányság
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Dunai Vízirendészeti Rendõrkapitányság Vízirendészeti Rendõrõrs részére 2010. évi mûködése körében üzemanyagköltségeire, illetve új csónak külmotor vásárlására 100.000 Ft támogatást biztosít a 2010. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet
elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.”
Tököl Város Képviselõ-testülete a Sváb Hagyományõrzõ
Egyesület 2010. évi mûködési kiadásaira 320.000 Ft támogatást biztosít a 2010. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet
elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Horvát Kisebbségi
Önkormányzat részére 2010. évi mûködési kiadásaira
1.058.000 Ft támogatást biztosít a 2010. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi
költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Német Kisebbségi
Önkormányzat részére 2010. évi mûködési kiadásaira 637.000
Ft támogatást biztosít a 2010. évi költségvetés terhére, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetési
rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse
meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Szerb Kisebbségi
Önk. részére 2010. évi mûködési kiadásaira 225.000 Ft támogatást biztosít a 2010. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet
elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete tájékoztatja a Tököli Alkotók
és Mûvészetpártolók Egyesületét, hogy a jubileumi rendezvényükre vonatkozó támogatási kérelmüket a 2010. évi költségvetés megalkotása során nem kívánja elbírálni, arra a késõbbiekben, a civil közösségek részére kiírásra kerülõ pályázatra történõ benyújtása során kerülhet sor.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2010. évi költségvetés 1.
fordulós vitaanyagát az egyedi döntésekkel, valamint a következõ módosításokkal fogadja el: a Weöres Sándor Általános Iskola költségvetésébe kerüljön tervezésre 1.944 eFt helyettesítési
díj és annak járulékai, valamint a GAMESZ saját bevétele kerüljön megemelésre 957 eFt-tal.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Nick és Liget Kft. kérelmére, a kompközlekedés támogatásának mértékét 2010. január 1-jétõl bruttó 33.000 Ft-tal, havi bruttó 125.000 Ft-ra
megemeli. A kompenzáció fedezeteként a 2010. évi költségvetést jelöli meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a fenntartásában lévõ óvodákban (Hagyományõrzõ Óvoda,
Horvát Óvoda, Napsugár Óvoda, Szivárvány Óvoda) a
2010/2011. tanévre történõ beíratkozás idõpontját és feltételeit a határozat melléklete szerint határozza meg.
2) felkéri a jegyzõt és az óvodavezetõket, hogy a határozat melléklete szerinti felhívás közzétételérõl gondoskodjanak.
Felhívás óvodai beíratkozásra (2010/2011. tanév)
Tisztelt Szülõk!
Tököl Város Képviselõ-testülete 29/2010. (II. 1.) számú határozata alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2010/2011. tanévre
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a tököli óvodákban a beíratkozás az alábbi idõpontokban és helyen történik:
idõpont:
2010. április 6-án délelõtt 8.00-12.00 óráig, délután 14.00-18.00
2010. április 7-én délelõtt 8.00-12.00 óráig, délután 14.00-16.00
óráig
hely:
Tököl Város Polgármesteri Hivatala Díszterme, Tököl, Fõ u. 117.
A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy lakcímet és
személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
– az egyik szülõ személyi igazolványa, lakcímkártyája,
– orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségérõl,
– bölcsõdébõl óvodába jelentkezõ gyermekeknek bölcsõdei
igazolás,
– a szülõk munkáltatói igazolása, ha a gyermek december 31ig nem tölti be az 5. életévét.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 65. §-a alapján
az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után
vehetõ fel.
Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési
év elsõ napjától (szeptember) napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni. (A beíratás elmulasztása szabálysértési
eljárást von maga után!)
Ha a jelentkezõk száma meghaladja a felvehetõ gyermekek számát, az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság tesz javaslatot
a felvételi sorrendre. A tököli óvodák felvételi körzete Tököl
Város közigazgatási területe.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a Mûvelõdési Központ és Könyvtár további mûködésével
kapcsolatban felkéri a polgármestert, hogy a szervezeti átalakítás lehetõségét vizsgálja meg, és javaslatát terjessze be a
képviselõ-testület következõ soros ülésére.
b) Halász László vezetõi megbízását a szervezeti átalakításig
meghosszabbítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a Sportcsarnok további mûködésével kapcsolatban felkéri a
polgármestert, hogy a szervezeti átalakítás lehetõségét vizsgálja meg, és javaslatát terjessze be a képviselõ-testület következõ soros ülésére.
b) Tomin István vezetõi megbízását a szervezeti átalakításig
meghosszabbítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a fenntartásában mûködõ
Sportcsarnok Alapító Okirata 6) pontját („A költségvetési szerv
alap és kiegészítõ tevékenysége”) az alábbiak szerint módosítja:
Szakfeladatszám
megnevezés
ALAPTEVÉKENYSÉG
811000
Építményüzemeltetés
931102
Sportintézmények, létesítmények
mûködtetése
890441
Közcélú foglalkoztatás
KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG
731200
Médiareklám
Tököl Város Képviselõ-testülete Tököl Város Parkolási Koncepcióját jóváhagyja.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul, hogy a Csanádi
Iskoláért Alapítvány a Székely Nikola részére nyújtott 50.000 Ft
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támogatás felhasználásáról 2010. április 15. napjáig nyújtsa be
pénzügyi elszámolását és beszámolóját, mely elszámolás 2010.
január 1. és 2010. március 31. közötti számlákkal, illetve bizonylatokkal történjen, egyben felkéri a Polgármestert a korábban megkötött megállapodás ennek megfelelõ módosítására.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) hozzájárul, hogy a Batthyány Kázmér Gimnázium (2310
Szigetszentmiklós, Csokonai u. 6-14.) a jubileumi 20 km-es
emléktúra induló- és végpontjaként igénybe vegye a Weöres
Sándor Általános Iskola Kisfaludy úti épületének auláját és
egy-egy mosdóját 2010. február 20-án.
2) 100.000 Ft összeggel támogatja a Batthyány Kázmér Gimnázium utazási költségeit testvériskolájukkal, a gyergyószentmiklósi Salamon Ernõ Gimnáziummal tervezett 2010.
májusi kapcsolaterõsítõ találkozás kapcsán.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul, hogy a Sportcsarnokot térítésmentesen használja a
1.) Tököl Nõi Focicsapat 2010. 02. 13-án 9.00-14.00 óra között, az általuk hét csapat részvételével szervezett „I. Nõi Kupa” teremlabdarúgó tornán.
2.) Tököl KSK Ritmikus Gimnasztika Szakosztály azokon a
szombat délelõttökön, amikor a Sportcsarnokban nincs rendezvény, az intézményvezetõvel történõ folyamatos egyeztetéssel, edzés céljára, illetve 2010. június 20-án vasárnap
10.00 15.00 óra között Nemzetközi Utánpótlás Verseny lebonyolítás céljára.
3.) A Tököl Városi Sportkör Art Fitness Szakosztály 2010. május 29-én országos II. osztályú Fit-kid versenyen.
4.) a Tököli Öregfiúk Labdarúgó Csapata 2010. január 1-jétõl
december 31-ig. Felkéri az intézményvezetõt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Weöres Sándor Általános Iskola Szülõi Munkaközössége térítésmentesen bérelje a Mûvelõdési Központ és Könyvtár helyiségeit a 2010. február 13-14-én tartandó Szülõk-Nevelõk
Bálján. Felhatalmazza az intézményvezetõt, hogy a helyiségbérleti szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
SOIMPEX Kft. (1174 Budapest, Melczer utca 32.) bérleti jogát,
változatlan feltételekkel, az uszoda felsõ szinti helyiségeire
2010. február 1-jével átvegye a Pest-Budai Testedzõ Egylet
(1106 Budapest, Hárslevelû u. 25.).
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szigetszentmiklós – Tököl Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat havonta két alkalommal a Weöres Sándor Általános Iskola
egy tantermét az iskola igazgatójával történt egyeztetés alapján
térítésmentesen használja. Felkéri az intézményvezetõt, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát képezõ 585 hrsz.-ú (Mester utca járda) ingatlanból 10
m2 nagyságú részt – a Mester úttal párhuzamosan – Hegyes
János az „Olasz fagyizó” vendéglátó-kerthelyiségeként 2010.
május 1. – augusztus 31. között használjon. Felkéri a Polgármestert, hogy a közterület-használat szabályozásáról és
díjazásáról szóló 17/1999. (IX. 7.) számú rendelet szerint
Hegyes Jánossal a megállapodást kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Karate Sportegyesület kérelmére 2010. február 1-jétõl térítésmentesen biztosítja, a
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Weöres Sándor Általános Iskola tornatermét a hétfõi és pénteki edzésekre a 2009/2010. tanév végéig.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete 2010. február 1-jén,
10.00-17.00 óra között térítésmentesen használja a Mûvelõdési
Központ és Könyvtár színháztermét és a délutáni szekcióüléseken 4 kisebb termet. Felkéri az intézményvezetõt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

2010. február 15-i Kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Ifjúsági Antiochia
Közösség részére 2010. március 12-14. között térítésmentesen
biztosítja a Weöres Sándor Általános Iskola Pesti úti tagintézményének 8 földszinti tantermét, az ebédlõt és a tornatermet.
Felkéri az intézményvezetõt, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2010. évi költségvetési-rendelettel kapcsolatos, az elõterjesztés szerinti intézményi igényekre az év második felében visszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete
– az uszoda konditerem 2007. október 1–2009. november 30.
közötti idõszakra esedékes bruttó 781.501 Ft gázdíj tartozást
a Soimpex Kft. részére 24 havi részletfizetés során teljesíti,
– az energetikai szakvélemény számlával igazolt 50%-át, 60.000
Ft-ot nem téríti meg,
– az energiafogyasztás a szakértõi vélemény alapján, havi számlázás alapján történik.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Diófa sor víz-csatornahálózata kivitelezésével, a benyújtott 3 ajánlat alapján a MVV – 2004
Kft.-t (Tököl, Táncsics M. u.) bízza meg, az általa megjelölt bruttó 2.172.943 Ft-ért. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kivitelezésre vonatkozó szerzõdést az MVV – 2004 Kft.-vel kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete az intézmények fûtéskorszerûsítésének, világításkorszerûsítésének, a lakótelepi általános
iskola és óvoda vonatkozásában nyílászárók cseréjének megvalósítása érdekében kiírásra kerülõ közbeszerzési eljáráshoz
szükséges ajánlattételi dokumentáció összeállítására és a közbeszerzés bonyolítására benyújtott ajánlatok alapján a MultiContact Consulting Kft. (Budapest, Fõvám tér 2-3.) céget bízza
meg, 1.600.000 Ft + Áfa vállalási ár erejéig. A feladat forrásaként 500.000 Ft erejéig a 2010. évi költségvetésben e célra betervezett keretet, a fennmaradó 1.100.000 Ft erejéig pedig a
2010. évi általános tartalékkeretet jelöli meg.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerzõdést
kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete tudomásul veszi a Szent
Teréz Segítõ Kezek Alapítvány beszámolóját az önkormányzati
szociális feladatok 2009. évi ellátásáról.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Szociálpolitikai Kerekasztal beszámolóját tudomásul veszi.
2) Tököl Város Önkormányzat 2010. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervét elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete térítésmentesen biztosítja a
Mûvelõdési Központ és Könyvtár helyiségeit 2010. február 27én a Tököli Gazdák Vadásztársasága részére. Felkéri az intézményvezetõt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl, Máltai út 1. szám és
az Iskola utca 8. szám alatti szolgálati lakásokat (2 db) térítésmentesen a Tököli VSK Futball és Kézilabda Szakosztálya részére biztosítja 2010. 01. 01-jétõl 2010. 06. 30-ig oly módon,
hogy a felmerülõ költségeket is vállalja a GAMESZ költségvetése keret terhére.
Felhatalmazza a GAMESZ vezetõjét, hogy a térítésmentes helyiségbérleti szerzõdést kösse meg.

A
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2010. március 1-jei Kt-ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár helyiségeit, a 2010. március 20-án megrendezésre kerülõ „II. Harmonikás Találkozós és Harmonika Kiállítás a Csepel-szigeten” címû rendezvényre térítésmenetesen biztosítja.
Felkéri az intézményvezetõt, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.

Tököl Város Képviselõ-testülete,
1. az Axono Plan Bt. kérelmére a 2940 hrsz-ú (Szent László u.)
ingatlan víz-, és csatornahálózat kiépítéséhez,
2. az Elektro Szolg 98 Kft. kérelmére a Szent Erzsébet utcában
lévõ 1259/1 hrsz-ú ingatlan, villamos energia ellátásához a
tulajdonosi hozzájárulását adja.

Tököl Város Képviselõ-testülete az 1997. évi C. törvény 23.
§-ában kapott felhatalmazás alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait az alábbiak szerint határozza meg:

1. számú SZSZB (Pesti úti Általános Iskola, Fõbejárat)
tag
Pióker Mária
tag
Balogh Györgyné
tag
Tomposné Predák Viola
póttag Karsádiné Gere Andrea
2. számú SZSZB (Pesti úti Általános Iskola, Tornaterem)
tag
Buzsáki Andrea
tag
Balogh Noémi
tag
Unginé Virág Mária
póttag Horváth Mónika
3. számú SZSZB (székhelye: Hagyományõrzõ Óvoda, T. Fõ u. 49.)
tag
Gergics Jánosné
tag
Erdei Tiborné
tag
Sáráczné Füzes Katalin
póttag Jakabné Galambos Mária
4. számú SZSZB (székhelye: Területi Gondozási Központ,
Fõ u. 121.)
tag
Nisóczi Anita
tag
Schneider Józsefné
tag
Rácz Józsefné
tag
Rimóczi László
tag
Jokán Jánosné
póttag Szabó Károlyné
5. számú SZSZB (székhelye: Mûvelõdési Központ, Fõbejárat)
tag
Vukov Judit
tag
Máthéné Istvánov Gyöngyi
tag
Gergics Márta
póttag Plausin Zsuzsanna
6. számú SZSZB (székhelye: Mûvelõdési Központ, Moziterem)
tag
Bácsiné Sovány Mónika
tag
Fazekasné Bagyó Marianna

tag
Bodnár Ildikó
póttag Sárácz Nikoletta
7. számú SZSZB (székhelye: Aradi úti Általános Iskola,
Fõbejárat)
tag
Oravetz Gáborné
tag
Bagyó Mártonné
tag
Balogh János
póttag Ágics Mihályné
8. számú SZSZB (székhelye: Aradi úti Általános Iskola, Tornaterem)
tag
Szilágyi Ferencné
tag
Kiss Tiborné
tag
Zsivnovszky Istvánné
póttag Tóth Ágnes
9. számú SZSZB (székhelye: Szivárvány Óvoda, Fõbejárat)
tag
Rácz Annamária
tag
Bagyó Kinga
tag
Firnigel Jánosné
póttag Draxler Imréné
10. számú SZSZB (székhelye: Szivárvány Óvoda, Udvari bejárat)
tag
Molnár Andrea Margit
tag
Ágics Farkas Pálné
tag
Gajárszky Istvánné
póttag Mészárosné Csvárics Jolán Mária
Kisebbségi SzSzB (székhelye: Polgármesteri Hivatal,
Díszterem)
tag
Szabó Erzsébet
tag
Marlyin Péterné
tag
Czvik Istvánné
tag
Pálinkó Zsuzsanna
tag
Üveges Györgyné
póttag Radnics Lászlóné

Tököl Város Képviselõ-testülete az óvodák Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását az elõterjesztés szerint elfogadja.

Tököl Város Képviselõ-testülete Tököl Város Önkormányzata
2010. évi Közbeszerzési Ütemterve:

Tököl Város Képviselõ-testülete a Weöres Sándor Általános
Iskola Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását a
határozat melléklete szerint elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Weöres Sándor Általános
Iskola kérésére engedélyezi, hogy a közoktatási törvény 3. számú melléklet I. részében, illetve a II. részének 7. pontjában
meghatározottak szerint számított maximális osztálylétszámot
10%-kal túllépje.
Tököl Város Képviselõ-testülete Tököl Város Önkormányzata
2010. évi Közbeszerzési Ütemtervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Délszláv Nemzetiségi Táncegyüttes részére az Organización Cultural De Intercambios Interntaionales México, AC. Mexikó városában (Puebla,
Guerrero) az „Ünnepségek a függetlenség kétszáz éves és a
mexikói forradalom százéves évfordulójára” nemzetközi fesztiválturnéra való utazásra 50.000 Ft/fõ támogatást nyújt 35 fõ részére, a mindösszesen 1.750.000 Ft támogatást a 2010. évi általános tartalékkeret terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert,
hogy a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Hegyháti Ágoston által készített Tököl Város Környezetvédelmi Programját jóváhagyja.

Városházi hírmondó
Közbeszerzés tárgya
Funkcióbõvítõ
városközpont rehabilitáció
közbeszerzése
Önkormányzati utak
felújítása
Városrészi akcióterületi
tervek elkészítése
Hitelnyújtási szolgáltatások
Lakótelep melletti utak
kiviteli terve
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Típusa

Teljesítés ideje

Eljárás megindításának
tervezett ideje

Eljárás típusa

CPV kód

szolgáltatás

2010

2010. 10.

Egyszerû

74141800-7

építési beruházás

2010

2010. 04.

Egyszerû

45233223-8

szolgáltatás

2010

2010. 04.

Egyszerû

74240000-3

szolgáltatás

2010

2010. 04.

Nyílt

66130000-0

szolgáltatás

2010

2010. 04.

Egyszerû

74240000-3

Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) A Patiens Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (képviseli: dr. Elekes Edit házi gyermekorvos) az
1992. december 3-án életbe lépett, a házi gyermekorvosi ellátás biztosításáról szóló megbízási szerzõdést az alábbiak
szerint módosítja: A szerzõdésben szereplõ vállalkozó:
Patiens Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság székhelye: 2316 Tököl, Aradi u. 15/B.
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a székhelyváltozással
kapcsolatos szerzõdésmódosítást aláírja.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) Zubor Sport Kft.-vel a Pesti úti lakótelep úszómedencéire kötött bérleti szerzõdést változatlan feltételekkel 2010. augusztus 30-ig meghosszabbítja.
2) Felkéri a polgármestert, hogy a hasznosítással kapcsolatos
elõterjesztést nyújtsa be oly módon, hogy a bérlõ a
2010/2011-es oktatási év kezdetén a tevékenységét megkezdhesse.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a tulajdonát képezõ 0281
hrsz-ú 2554 m2 nagyságú nyárigát területébõl 1252 m2 nagyságú részt 2010. évre bérbe ad Varsányi Józsefné 2316 Tököl,
Táncsics M u. 4. szám alatti lakos részére. A terület bérleti díját
118.300 Ft/év+ÁFA összegben határozza meg. Felhatalmazza a
polgármestert a területbérleti szerzõdés aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testületének 1/2010. (II. 2.) számú
rendelete a köztisztviselõk jogállásáról szóló 22/2002. (XII.
10.) számú rendelet módosításáról
Tököl Város Képviselõ-testülete (a továbbiakban a Képviselõtestület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. XXIII. törvény (a továbbiakban a Ktv.) 44/A. § (1)(3) és (5) bekezdése, 45. § (10), 46. § (5) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, figyelemmel a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 22/2002. (XII. 10.) számú rendeletét (továbbiakban: R.)
az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 7. § (4) bekezdés az alábbi szövegre módosul: „(4) A
(3) bekezdés szerinti támogatás nyújtása esetén a polgármester
kivételével a támogatottnak vállalnia kell, hogy a megállapodás
szerinti tanulmányokat folytatja, illetõleg a képzettség, képesítés
megszerzése után a képzési idõt kitevõ idõn keresztül a polgármesteri hivatallal a foglalkoztatási jogviszonyát fenntartja.
2. § A R. 13. § az alábbi szövegre módosul:
„13. § CAFETÉRIA-JUTTATÁSOK
(1) Az 1. § és 2. § a) bekezdésében meghatározottak cafetériajuttatásban részesülnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatás összegét a Ktv. 49/F §-ban
foglaltak figyelembevételével a képviselõ-testület a költségvetésében szabályozza.

(3) A 2. § b) bekezdésében meghatározottak számára melegétkeztetés formájában nyújtható támogatás.
(4) A melegétkeztetés formájában nyújtható támogatás mértéke a 2. § ba)-ban meghatározottak számára 9.000 Ft/hó; a
2. § bb) és bc)-ben meghatározottak számára 6.000 Ft/hó.
3. § A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.
4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1. napjára visszamenõleg kell alkalmazni.
Tököl, 2010. január 22.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ
1/2010. (II. 2.) számú rendelete melléklete: A juttatások
tárgyévi költségvetési tervezésének szabályai és meghatározása, valamint a 2010. január 1. napjától járó juttatások
I. A tervezési szabályok
1. Az e rendeletben meghatározott adható juttatások, illetmény-kiegészítések, támogatások költségvetési fedezetét, valamint a jegyzõ munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges
költségvetési fedezetet a képviselõ-testület tárgyévi költségvetési rendeletének elfogadásakor a Ktv. és e rendelet figyelembevételével határozza meg.
2. Az 1. pont szerinti költségvetési terv elõkészítése során tervezni kell a rendelet hatálya alá tartozók
a) Ktv. szerinti alapilletményét, munkabérét, kötelezõ illetménypótlékait (jegyzõi vezetõi pótlék, éjszakai pótlék, gépjármû-vezetési pótlék, idegennyelv-tudási pótlék), képzettségi pótlékát, külön juttatását, helyettesítési díját, kiküldetéssel
kapcsolatos költségeiket (napidíj), jubileumi jutalmát, cafeteria-rendszert, szabadidõ megváltását,
b) az e rendelet szerinti szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokat, a jutalmat, az egyéb illetménykiegészítéseket, pótlékokat, juttatásokat,
c) Ktv. szerinti teljesítményértékelésétõl függõen meghatározható az alapilletmény általános mértékétõl való többleteltérés legfeljebb 30%-os mértékû eltérésre, illetve személyi illetmény megállapítására lehetõséget biztosító fedezetét (Ktv.
43. § (4) bekezdés, illetve 44/B §).
II. A 2010. ÉVI JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. A helyi illetményalapot 2010. évben Tököl Város Képviselõtestülete a 2010. évi költségvetésrõl szóló önkormányzati
rendeletében állapítja meg.
2. Az anyakönyvvezetõi feladatot ellátó köztisztviselõknek cafetéria-juttatásként biztosított összeget úgy állapítja meg, hogy
az éves költségvetésben meghatározott összeget évente a helyi illetményalap 100%-ával megemeli.
3. A vezetõ köztisztviselõk számára 2010. évben alapilletményük 10%-ának megfelelõ illetménypótlék jár.
4. A középfokú iskolai végzettségû köztisztviselõk számára
2010. évben is alapilletményük 10%-ának megfelelõ illetménykiegészítés jár.
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Tököl, 2010. január 22.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2010. február 2.
Dr. Bekk Mária jegyzõ
Tököl Város Képviselõ-testülete 2/2010. (II. 2.) számú rendelete a Tököl Önkormányzat Képviselõ-testületének szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 20/2008. (X. 14.) sz. rendelete módosításáról
Tököl Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzati jogok gyakorlására, szervezetének kialakítására és mûködésének biztosítására a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Tököl Önkormányzat Képviselõ-testületének szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
20/2008. (X. 14.) sz. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak
szerint módosítja:
1. § A R. 2. számú melléklete I. 1. pontjában a képviselõ-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök 4. bekezdése
az alábbi szövegre módosul:
„szükség szerint dönt az általános tartalék felhasználásáról
1.000 eFt-ig, 1.000 eFt és 3.000 eFt értékhatár között a bizottsági elnökökkel és az alpolgármesterrel történõ egyeztetést követõen, ilyen döntésérõl a következõ képviselõ-testületi ülésen beszámol.”
2. § A R. 2. számú melléklete II. 1. 3) f) pontját a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság feladat- és hatáskörét,
ezen belül az egyéb helyi rendeletekben megállapított feladatés hatásköröket az alábbiak szerint módosítja:
„a helyi állattartás szabályairól szóló 19/2004. (VII. 27.) sz. rendelet.”
3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2010. január 28.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2010. február 2.
Dr. Bekk Mária jegyzõ
Tököl Város Képviselõ-testületének 3/2010. (II. 2.) számú
rendelete az önkormányzat által fenntartott intézmények étkezési térítési díjáról szóló 2/2001. (II. 21.) számú rendelet
módosításáról
Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény, az 1/2000. (I. 7.) számú SZCSM rendelet és a
133/1997. (VII. 29.) számú kormányrendelet figyelembevételével az önkormányzat által fenntartott intézmények étkezési térítési díjáról szóló 2/2001. (II. 21.) számú rendeletét (a továbbiakban: a rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet 2010. február 1. napján lép hatályba.
Tököl, 2010. január 22.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
3/2010. (II. 2.) számú rendelet melléklete: Tököli Önkormányzat fenntartásában mûködtetett oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó napi étkezetési térítési díjak

Városházi hírmondó
nettó étkezési térítési díjak
Jelenleg
Módosítási
érvényes
javaslat
(2009. 02. 01- (2010. 02. 012009. 12. 31.)
2010. 12. 31.)
Óvoda egész napos:
228
228
ebbõl tízórai:
31
31
ebéd:
166
166
uzsonna:
31
31
Általános Iskola 7-10 éves:
280
268
ebbõl tízórai:
45
39
ebéd:
190
190
uzsonna:
45
39
Általános Iskola 11-14 éves:
316
302
ebbõl tízórai:
45
39
ebéd:
226
224
uzsonna:
45
39
Bölcsõde egész napos:
200
200
ebbõl tízórai:
30
30
ebéd:
140
140
uzsonna:
30
30
Szociális étkeztetés:
226
226
ebbõl ebéd:
226
226
kiszállítással:
270
280
Személyzeti étkeztetés:
226
226
ebbõl ebéd:
226
226
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2010. február 2.
Dr. Bekk Mária Jegyzõ
TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK A 2010.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRÕL SZÓLÓ 4/2010. (II. 16.)
SZÁMÚ RENDELETE
Tököl Város Képviselõ-testülete (a továbbiakban a Képviselõtestület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 65. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel a költségvetés elõterjesztésekor, illetõleg a zárszámadáskor beterjesztendõ kimutatások,
mérlegek tartalmáról szóló 3/2004. (I. 27.) számú önkormányzati rendeletre a 2010. évi költségvetésrõl az alábbi rendeletet
alkotja meg:
A RENDELET HATÁLYA
1. § A rendelet hatálya Tököl Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a képviselõ-testületre és annak bizottságaira, a polgármesterre, polgármesteri hivatalra és az önkormányzat önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mûködõ intézményeire (a továbbiakban az intézmény), valamint a jogszabályok által elõírt esetekben a helyi kisebbségi önkormányzatokra terjed ki.
A CÍMREND
2. § A polgármesteri hivatal és az intézmények – külön-külön –
alkotnak egy-egy címet.
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. §
(1) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.402.099 eFt-ban, azaz –
Egymilliárd-négyszázkettõmillió-kilencvenkilencezer – forintban, költségvetési létszámkeretét 207,5 álláshelyben állapítja meg, melynek jogszabály szerint elõírt bontását,
mérlegszerûen e rendelet „1. ÖNKORMÁNYZATI Össz.”
jelû tábla (a továbbiakban az 1. melléklet) tartalmazza.
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(2) A képviselõ-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá a polgármesteri hivatal és az intézmények, valamint építi
be a kisebbségi önkormányzatok összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint elõírt bontásban és tartalommal,
mérlegszerûen:
a) a b-d) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve a
„2.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Össz.” jelû tábla (a továbbiakban a 2.1 számú melléklet),
b) a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait a „2.1.1. Polgármesteri Hivatal” jelû tábla (a továbbiakban a 2.1.1 számú
melléklet)
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.2. Horvát Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a
2.1.2 számú melléklet)
d) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.3. Német Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a
2.1.3 számú melléklet)
e) a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.4. Szerb Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a
2.1.4 számú melléklet)
f) az f-d) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve a
„2.2. GAMESZ és INTÉZMÉNYEK Össz.” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2 számú melléklet),
g) a GAMESZ bevételeit és kiadásait a „2.2.1. GAMESZ” jelû
tábla (a továbbiakban a 2.2.1 számú melléklet)
h) a Hagyományõrzõ Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.2.
Hagyományõrzõ Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.2
számú melléklet)
i) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.3. Horvát
Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.3 számú melléklet)
j) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.4. Napsugár
Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.4 számú melléklet)
k) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.5. Szivárvány Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.5 számú melléklet)
l) az Általános Iskola bevételeit és kiadásait a „2.2.6. Általános Iskola” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.6 számú melléklet),
m) a Gyermekjóléti Szolgálat bevételeit és kiadásait a „2.2.7.
Gyermekjóléti Sz.” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.7 számú
melléklet)
n) a Bölcsõde bevételeit és kiadásait a „2.2.8. Bölcsõde” jelû
tábla (a továbbiakban a 2.2.8 számú melléklet)
o) a Mûvelõdési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a
„2.2.9. Mûv. Központ és Könyvt.” jelû tábla (a továbbiakban a
2.2.9 számú melléklet)
p) a Sportcsarnok bevételeit és kiadásait a „2.2.10. Sportcsarnok” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.10 számú melléklet).
(3) A képviselõ-testület a (2) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.
(4) A rendelet 3. számú melléklete a polgármesteri hivatal
tárgyévi kiadásait feladatonként tartalmazza.
(5) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását 188.191 eFt-ban, azaz –
Egyszáznyolcvannyolcmillió-egyszázkilencvenegyezer –
forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint elõírt
bontását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(6) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felhalmozási kiadását 14.654 eFt-ban, azaz –
Tizennégymillió-hatszázötvennégyezer – forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 5. számú melléklete
tartalmazza.
(7) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 9.713 eFt-ban, azaz – Kilencmillió-hétszáztizenháromezer – forintban állapítja meg (lásd 1.
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számú, 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. és 2.1.4. számú mellékleteket)
b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz – Nulla – forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 6. számú
melléklete tartalmazza.
(8) A rendelet 7. számú melléklete a Polgármesteri Hivatal, a
rendelet 8. számú melléklete a GAMESZ tárgyévi elõirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazza.
4. §
(1) A képviselõ-testület az önkormányzat több éves kihatással
járó feladatok elõirányzatait éves bontásban e rendelet 9.
számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késõbbi
évek elõirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat hitelállományát e rendelet 10. számú
melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatások kimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(4) A hároméves gördülõ tervezés irányszámait e rendelet 12.
számú melléklete tartalmazza.
(5) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történõ hozzájárulásokat a 13.
számú melléklet, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 14. számú melléklet mutatja be.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
5. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2010. évben
38.650 Ft.
6. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 49/F §-a szerinti, a köztisztviselõt megilletõ cafetériajuttatás éves összege 2010-ben 200.000 Ft.
7. §
(1) A polgármesteri hivatal és az intézmények kötelesek az e
rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási elõirányzaton belül gazdálkodni.
Pótelõirányzat biztosítását a polgármester javaslata alapján
a képviselõ-testület engedélyezi.
(2) A polgármesteri hivatal és az intézmények tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az
önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási elõirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek –
a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetõek.
(3) Ha a polgármesteri hivatal és az intézmények év közben az
államháztartás más alrendszerétõl, alapítványoktól, vagy
egyéb államháztartáson kívüli jogi és természetes személyektõl támogatásban részesülnek a bevételi és kiadási elõirányzatok azonos összeggel módosíthatók. A módosításról
a polgármester dönt a támogatási szerzõdés megkötését követõ negyedéven belül a képviselõ-testület tájékoztatása
mellett. A tájékoztatást a soron következõ képviselõ-testületi
ülésen meg kell adni.
(4) Ha a polgármesteri hivatal és az intézmények elõirányzaton
felüli többletbevételt érnek el, azt a költségvetési rendeleten
való átvezetést követõen használhatják fel kiadások teljesítésére.
(5) A polgármesteri hivatal számláin lévõ, átmenetileg szabad
pénzeszközök lekötött betétként történõ elhelyezésérõl a
pénzügyi irodavezetõ javaslata alapján a polgármester
dönt.
(6) A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
intézmények zavartalan mûködésének biztosítására, a tervezett költségvetési bevételek terhére átmeneti idõre évközi
(likvid) hitelt vegyen fel éven belüli visszafizetéssel.
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(7) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenõrzésével, elõzetes egyeztetéssel a likviditási tervük figyelembevételével. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve távollétében az általa meghatalmazott engedélyezi.
(8) Az intézményeket megilletõ feladatmutatókhoz kötött állami normatíva igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, az állami normatíva felhasználásáért az érintett intézmény vezetõje egy személyben felelõs. Az intézményt nem
illeti meg az állami támogatás lemondása és/vagy visszafizetési kötelezettsége miatti, önkormányzatot terhelõ fizetési
kötelezettség összege. E kötelezettséget az intézmény tárgyévi vagy tárgyévet követõ önkormányzati támogatásának
összegébõl kell rendezni, a kiadási elõirányzatait ennek arányában csökkenteni kell.
(9) A központosított elõirányzatok igényléséhez szolgáltatott
adatok valódiságáért, az elõirányzat jogszerû felhasználásáért az érintett intézmény vezetõje egy személyben felelõs.
Az elszámoláskor keletkezõ visszafizetési kötelezettséget az
intézmények tárgyévi költségvetésébõl zárolja a képviselõtestület.
(10) A GAMESZ vezetõje a részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként köteles írásban tájékoztatni a polgármestert.
Elõirányzat túllépés esetén a tájékoztatást azonnal köteles
megadni.
7. § A polgármesteri hivatal és az intézmények pénzmaradványát a képviselõ-testület hagyja jóvá. A polgármesteri hivatal és
az intézmények pénzmaradványuk megállapítása során pénzmaradványt terhelõ kötelezettségként csak olyan kötelezettségvállalást mutathat ki, amelyet a beszámolás évben keletkezett és
kötelezettségvállalási dokumentummal igazolni tud. A képviselõ-testület a szabad (kötelezettség-vállalással nem terhelt) pénzmaradvány terhére felhasználási kötelezettséget állapíthat
meg, abból elvonást eszközölhet.
8. §
(1) A 2010. évi költségvetésbõl finanszírozott, támogatott szervezetek, magánszemélyek, legkésõbb 2011. január 31-ig
kötelesek a számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként) juttatott összegek rendeltetésszerû felhasználásáról
számot adni. A benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót
– bizottsági véleményekkel – a képviselõ-testület elé kell terjeszteni.
(2) A számadási határidõ elmulasztása a finanszírozás, támogatás felfüggesztését, jogszabálysértés, vagy nem rendeltetésszerû felhasználás visszafizetési kötelezettség elrendelését
vonja maga után.
(3) A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérõ
felhasználását a képviselõ-testület engedélyezheti.
(4) A képviselõ-testület a támogatási összeg folyósításával, ellenõrzésével, elszámolásával, elõkészítésével a GAMESZ
költségvetésben szereplõ elõirányzatok esetében, a
GAMESZ-t bízza meg.
(5) Az e §-ban szabályozott kérdésekrõl a finanszírozott, támogatott szervezettel, magánszeméllyel megállapodásban kell
rendelkezni. A megállapodás megkötésére a képviselõ-testületi döntés alapján a polgármester jogosult.
9. § A polgármesteri hivatal és intézmények által nyújtott, nem
normatív, céljellegû, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján (helyben szokásos módon),
valamint az önkormányzat hivatalos honlapján, legkésõbb a
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döntés meghozatalát követõ hatvanadik napig közzé kell tenni.
A közzétételre nem kerül sor, ha a döntéstõl számított 60 napon
belül a támogatást visszavonják, vagy arról a kedvezményezett
lemond. A közzététel mellõzhetõ, ha az adott költségvetési évben egybeszámítva nem éri el a 200 eFt-ot.
10. §
(1) A Polgármesteri Hivatal és/vagy intézmények pénzeszközei
felhasználásával, vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ – a nettó ötmillió forintot elérõ vagy azt meghaladó
értékû – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,
vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerzõdést kötõ felek nevét, a szerzõdés értékét, határozott idõre kötött szerzõdés esetében annak idõtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell
tenni a szerzõdés létrejöttét követõ hatvan napon belül. A
közzétételrõl a szerzõdést kötõ személy gondoskodik. A
közzététel módjára a 9. §-ban foglalt rendelkezések irányadóak.
(2) A szerzõdés értéke alatt a szerzõdés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást
kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci,
vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az idõszakonként visszatérõ – egy évnél
hoszszabb idõtartamra kötött – szerzõdéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét
kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon
szerzõdõ féllel kötött azonos tárgyú szerzõdések értékét az
(1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
11. § Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselõ-testület 1.000 eFt értékhatárig a polgármesterre átruházza,
a polgármester e döntéseirõl a soron következõ rendes ülésen
a képviselõ-testületet tájékoztatni köteles.
12. § A képviselõ-testület által jóváhagyott elõirányzatok és
költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást a képviselõ-testület engedélyezhet.
13. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetés végrehajtása során a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni, különös tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényre, az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII.
törvényre, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl
szóló 2009. évi CXXX. törvényre, a közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. számú törvényre, valamint az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletre.
14. § Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, rendelkezés során az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított
18/1995. (X. 10.) számú önkormányzati rendelet szabályai az
irányadók.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban tárgyév január 1. napjától kell alkalmazni.
Tököl, 2010. február 10.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2010. február 2.
Dr. Bekk Mária
jegyzõ
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Tököl Város Képviselõ-testülete 5/2010. (II. 16.) számú rendelete a Tököl Önkormányzat Képviselõ-testületének a szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 20/2008. (X. 14.) sz.
rendelete módosításáról
Tököl Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzati jogok gyakorlására, szervezetének kialakítására és mûködésének biztosítására a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Tököl Önkormányzat Képviselõ-testületének a szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
20/2008. (X. 14.) sz. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak
szerint módosítja:
1. § A R. 2. számú melléklete I. 1. pontjában a képviselõ-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök köre az alábbi
mondattal egészül ki:
„A képviselõ-testület a polgármesterre ruházza a következõ hatáskörök gyakorlását:
az intézmények zavartalan mûködésének biztosítására, a tervezett költségvetési bevételek terhére, átmeneti idõre évközi
(likvid) hitelt vesz fel, éven belüli visszafizetéssel.”
2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2010. február 10.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2010. február 2.
Dr. Bekk Mária
jegyzõ
Tököl Város Képviselõ-testülete 8/2010. (III. 30.) számú rendelete a helyi állattartás szabályairól
Tököl Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az
állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) és végrehajtási rendeletei, a veszélyes és veszélyesnek minõsített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet,
a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes
szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM
együttes rendelet figyelembevételével, az alábbi rendeletet
alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendeletet Tököl Önkormányzat közigazgatási területén
kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya kiterjed:
a) minden olyan természetes személyre, jogi személyre, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságra, aki, illetõleg amely
az állat tulajdonosa, továbbá, aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli (a továbbiakban állattartó);
b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kisüzemi állattartás folyik;
c) a közterületen megvalósuló állattartásra;
d) a kóborállatokra.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: cirkuszra, állatkiállításra,
vágóhídra, engedéllyel mûködõ állatfelvásárló telepre, lósporttelepre, nagy létszámú állattenyésztõ és állattartó telepre, állatkórházra, gyepmesteri telepre, állatkertre, vadaskertre, laboratóriumi kísérleti állattartásra és a fegyveres
testületek állattartására, kedvtelésbõl tartott állatokat forgalmazó kereskedésre, valamint az anyanevelõ és pároztató
méhésztelepre.
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Értelmezõ rendelkezések
2. § A rendelet alkalmazása szempontjából
1. Gazdasági haszonállat: a ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske, baromfi (kacsa, liba, tyúk, pulyka, galamb, gyöngytyúk), a gazdasági célból tartott prémes állat
(nutria, nyérc, ezüst és kékróka, nyúl stb.), a gazdasági haszon céljával tartott futómadár (strucc, emu), illetve vadak
(fácán, fürj stb.), valamint a méhek;
2. Lakásban tartható állat: az eb, a macska, a kedvtelésbõl tartott díszmadarak, díszhalak, kistestû rágcsálók (tengerimalac, aranyhörcsög stb.);
3. Veszélyes állat: a veszélyes állatok tartásáról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.)
KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. számú mellékletében felsorolt fajok egyedei, valamint a veszélyes állattá
nyilvánított állat;
4. Védett és fokozottan védett állat: a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
1. §-ában meghatározott állat;
5. Vágóállat: a hús-, bõr-, szõrme- és egyéb termékek elõállítás
céljából tenyésztett és tartott állat;
6. Kóborállat: a háziasított állatok gazdátlan egyedei;
7. Állattartás: az állatok olyan feltételek közötti tartása, amelyben azok egészsége, illetve jó közérzete az ember figyelmétõl, gondoskodásától függ;
8. Kis létszámú állattartásnak, illetõleg kisüzemi állattartásnak
minõsül:
– legfeljebb 6 db nagyhaszonállat és egyszeri szaporulata
(legfeljebb 6 hónapos koráig),
– legfeljebb 10 db középhaszonállat és egyszeri szaporulata
(legfeljebb 3 hónapos koráig),
– legfeljebb 100 db kishaszonállat és egyszeri szaporulata
(legfeljebb 3 hónapos koráig)
egyidejû tartása.
9. a) Nagyhaszonállatnak minõsül: a ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly.
b) Középhaszonállatnak minõsül: sertés, juh, kecske, a gazdasági haszon céljával tartott futómadár (strucc, emu).
c) Kishaszonállatnak minõsül: baromfi (kacsa, liba, tyúk, pulyka, galamb, gyöngytyúk), a gazdasági célból tartott prémes
állat (nutria, nyérc, ezüst és kékróka, nyúl stb.), illetve vadak
(fácán, fürj stb.).
10. Nem minõsül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3 baromfi, 1 sertés, melyet legfeljebb 2 napig
a lakásban vagy a hozzá tartozó melléképületben tartanak;
11. Méhcsalád a méhészetrõl szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendeletben foglalt elõírások betartásával tartható.
12. Vakvezetõ eb: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek, és a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
igazolvánnyal látott el;
13. Õrzõ-védõ eb: az, amelyet magán- vagy társas vállalkozásban folytatott õrzõ-védõ szolgálat során alkalmaznak, illetve amelynek ilyen funkcióját az alkalmazó intézmény vezetõje igazolja;
14. Jelzõ eb: az, amely a halláskárosultak segítségét szolgálja,
aminek szükségességét szakorvos igazolja;
15. Veszélyes és veszélyesnek minõsített eb: a veszélyes és veszélyesnek minõsített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet (1)
bekezdésében meghatározott eb;
16. Ebsétáltatás: közterületen – ha a rendelet eltérõen nem
rendelkezik – minden ebfajtának pórázon és a 20 cm marmagasságot meghaladó ebek szájkosárral történõ vezetése;
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17. Ebfuttatás: az állatnak póráz és szájkosár nélküli szabadon
engedése;
18. Jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra
irányul, hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára
jellemzõ fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztántartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés,
felügyelet).
II. Fejezet
Az állattartás közös szabályai
3. §
(1) Tököl Önkormányzat közigazgatási területén állat a mellékletben meghatározott állattartási védõtávolságok, Tököl
Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervérõl
szóló hatályos önkormányzati rendelet, valamint az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és
környezetvédelmi jogszabályok betartásával, és a lakosság
nyugalmának zavarása (zaj, bûz stb.) nélkül tartható, különös figyelemmel a felszín alatti vizek védelmérõl szóló
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltakra.
(2) Az állattartó köteles az állattartás során a vonatkozó, illetve
az (1) bekezdésben felsorolt jogszabályok rendelkezéseit folyamatosan betartani.
(3) A 2. § 8. pontjában meghatározottaktól eltérõ, nagyobb létszámú állatot a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság közegészségügyi, állategészségügyi és építésügyi
szakhatóságok véleménye alapján adott egyedi engedélyével lehet tartani.
(4) A HÉSZ alapján, kisvárosias lakóterületen, településközpont vegyes területen haszonállat tartása tilos.
(5) Üdülõterületen és üdülõ jellegû külterületen telkenként – a
lakásban tartható állatokon kívül – a védõtávolság, valamint
a 3. § (1) bekezdésében felsorolt jogszabályok betartása mellett legfeljebb 10 baromfi tartható.
(6) Külterületen haszonállat – a vonatkozó jogszabályok betartása mellett – korlátozás nélkül tartható. A HÉSZ 26. §-a
alapján a mezõgazdasági major gazdasági terület (G-MÜ)
az állattenyésztéssel, a mezõgazdasági termékfeldolgozással
kapcsolatos létesítmények céljára, továbbá a növénytermesztéssel és állattenyésztéssel kapcsolatos tárolás céljára
szolgáló terület.
(7) Ifjúsági, gyermek, oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági
klub, továbbá egyházi, illetõleg egészségügyi intézmény 30
méteres körzetében – a lakásban tartható állatok kivételével
– az állattartás tilos.
(8) Belterületen haszonállat csak a közegészségügyi, állategészségügyi és építésügyi elõírásoknak megfelelõ körülmények között
arra alkalmas épületben (istálló, karám, ól, ketrec) tartható.
(9) Haszonállat tartására szolgáló épület, s az ahhoz tartozó kifutó, illetve trágya és trágyalé-tároló a rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott védõtávolságok szerint helyezhetõ el, illetve létesíthetõ.
(10) A haszonállatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen
tisztítható, hézag- és szivárgásmentes, megfelelõ lejtésû
csúszásmentes padozattal kell ellátni, valamint hézagmentesen fedett, zárt és vízzáró trágya- és trágyalétárolóval kell
létesíteni.
(11) Az istállót, ólat, ketrecet rendszeresen, szükség szerint takarítani kell. Az állattartó helyiségekben szükség szerint,
de évente legalább két alkalommal fertõtlenítõ meszelést
kell alkalmazni. Az állattartónak gondoskodni kell a rovarok – különösen a legyek – irtásáról.
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(12) A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos.
4. §
(1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az
állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelõ életfeltételekrõl gondoskodni.
(2) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni
korára, nemére és élettani állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentõ, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását.
(3) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelõ rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenõrzésérõl.
(4) Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény
tisztaságát biztosítani, szükség szerint takarítani, fertõtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen
gondoskodni és az állattartás során a vonatkozó, illetve a
3. § (1) bekezdésében felsorolt jogszabályok rendelkezéseit
folyamatosan betartani.
(5) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelõ tartásáról, takarmányozásáról és gondozásáról. Állata egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi
rendelkezéseket betartani és az állat megbetegedése esetén
állatorvos igénybevételérõl gondoskodni.
5. §
(1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelõ és biztonságos elhelyezésérõl, szakszerû gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
(2) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és
a sérülésmentes mozgás lehetõségét.
(3) A szabadban tartott állatot – különleges igényeit is figyelembe véve – védeni kell az idõjárás káros hatásaitól és természetes ellenségeitõl. Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelõ mozgásteret biztosítani.
(4) A kedvtelésbõl tartott állat ürülékét az állattartó a közterületrõl köteles eltávolítani.
(5) A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása során elõnyben kell részesíteni az állatkímélõ technológiákat.
6. §
(1) Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhetõ fájdalmat,
szenvedést vagy sérülést okozni, így különösen az állatot
nem szabad:
a) kínozni,
b) emberre vagy állatra uszítani, illetõleg állatviadalra idomítani,
c) kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi
megfontolásból való kényszerû táplálás esetét,
d) a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni,
e) a teljesítõképességét felismerhetõen meghaladó teljesítményre kényszeríteni,
f) természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja nem terjed ki az érett libatoll házilagos vagy az engedélyezett technológia szerint végzett tépésére, illetve c) pontja a házilagos vagy az engedélyezett
technológia szerinti liba- és kacsatömésre.
7. §
(1) Tilos az állat fizikai, pszichikai állapotának olyan megterhelése, küzdelemre késztetése egy másik állattal vagy emberrel, amely sérülést vagy halált okoz (a továbbiakban együtt:
állatviadal). Tilos az állatviadal szervezése, tartása, továbbá
az állatviadalra fogadás szervezése, az állatviadalon való
közremûködés, részvétel, fogadáskötés.
(2) Tilos állatviadal céljára
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a) állatot tartani, tenyészteni, kiképezni, idomítani, valamint
más személynek átadni, vagy forgalmazni;
b) építményt vagy földterületet, anyagi eszközt más személy
rendelkezésére bocsátani.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a vadászatra alkalmazott állatnak külön jogszabály alapján történõ
kiképzésére, vadászaton való alkalmazására.
8. § Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes
állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat
elûzése, elhagyása vagy kitétele tilos.
9. § Az önkormányzat közigazgatási területén belül veszélyes
állat még ideiglenes jelleggel sem tartható.
Kóbor állatokra vonatkozó szabályok
10. §
(1) A kóbor állatok elfogásáról és a gyepmesteri telepre történõ
szállításáról a GAMESZ vállalkozóval történõ szerzõdéskötés alapján gondoskodik.
(2) A vállalkozó a rendelkezésre álló eszközökkel köteles megkísérelni a tulajdonos értesítését. Az elfogott és a telepre
szállított kóbor állatot – a tartás költségének megtérítését
követõen – az igazolt tulajdonosa 14 napon belül kiválthatja. A ki nem váltott kóbor állattal a gyepmester szabadon
rendelkezhet (ivartalaníthatja, menhelynek átadhatja, értékesítheti, életét kiolthatja). Értékesítés esetén az új ebtartó
köteles az ebet veszettség ellen haladéktalanul beoltatni az
értékesítést felügyelõ hatósági állatorvossal. A kóbor állat
életének kioltására az Ávt. 11-12. §-ai megfelelõen irányadóak.
(3) A ki nem váltott és fajtiszta ebek további sorsáról történõ
rendelkezés elõtt a vállalkozó köteles a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium által elismert, az adott fajtát
tenyésztõ szervezetet értesíteni.
(4) A külterületen talált gazdátlan kóbor ebeket, macskákat a
vadászati engedéllyel rendelkezõ személyek kötelesek a külön jogszabály szerint ártalmatlanná tételükrõl intézkedni.
Állatbetegségek megelõzése és leküzdése
11. §
(1) Az állati hulladékot ártalmatlanná kell tenni.
(2) Az állati hulladék ártalmatlanná tételérõl – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – annak tulajdonosa, illetõleg, ha a tulajdonos ismeretlen, az önkormányzat köteles gondoskodni.
(3) Az állatbetegségek megelõzése, felderítése és felszámolása
során keletkezett állati hulladék ártalmatlanná tétele állami
feladat, amelynek végrehajtása iránt a Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság Ráckevei Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzési Hivatal (továbbiakban Állategészségügyi és
Élelmiszerellenõrzési Hivatal) intézkedik.
12. §
(1) Az állati hulladékot az állategészségügyi, a közegészségügyi,
valamint a környezetvédelmi elõírások megtartásával kell
ártalmatlanná tenni.
(2) Az állati hulladék begyûjtésérõl, õrzésérõl és ártalmatlanná
tételérõl a GAMESZ gondoskodik.
13. §
(1) Az állati hulladék ártalmatlanná tételének költségét – a (2)
bekezdésben foglalt kivétellel – az állati hulladék tulajdonosa, illetve, ha a tulajdonos ismeretlen, az önkormányzat viseli. Ha a tulajdonos ismertté válik, a költségeket köteles az
önkormányzatnak megtéríteni.
(2) Az Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzési Hivatal által
járványügyi intézkedésként elrendelt ártalmatlanná tétel
díja a központi költségvetést terheli.
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14. § Minden állattartó köteles az állat fertõzõ betegségben
vagy annak gyanújában történõ elhullását a körzeti állatorvosnak bejelenteni és annak ezzel kapcsolatos további utasításait
betartani.
III. Fejezet
Az állattartás különös szabályai
Ebtartás
15. §
(1) Tököl Önkormányzat közigazgatási területén az egylakásos
és a többlakásos kertes családi házak udvarán háztartásonként az eb korától és fajtájától függetlenül legfeljebb két eb
– és egyszeri szaporulata három hónapos korig – tartható.
(2) Üdülõterületen, a parkerdõben; többlakásos épületben; társasházban és ezek udvarain lakásonként egy eb – és egyszeri szaporulata három hónapos korig – tartható.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottaknál nagyobb létszámú eb indokolt esetben a Pénzügyi, Településfejlesztési
és Ügyrendi Bizottság külön engedélyével az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a fõ-állatorvos szakvéleményének figyelembevételével tartható.
16. §
(1) Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani – szükség esetén megkötve, zárt helyen –, hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni, illetve tartása a
lakosság nyugalmát ne zavarja (bûz, zaj stb.)
(2) A telep, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelõ figyelmeztetõ táblát kell szembetûnõ módon elhelyezni.
(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét,
illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el.
(4) Ebet többlakásos épület erkélyén, folyosóján tartani tilos, a
közös használatú udvaron pedig csak a szomszédok írásbeli beleegyezésével lehet.
17. §
(1) Közterületen, lakóház folyosóján és lépcsõházban az ebet
fajtára való megkülönböztetés nélkül pórázzal, a 20 cm
vagy azt meghaladó marmagasságú ebet pedig szájkosárral
is el kell látni. Ebet – a 20 cm marmagasságot meg nem
haladó eb kivételével – csak 14 éves kort betöltött személy
sétáltathat.
(2) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös használatú területét, helyiségeit
(gyalogjárda, sétány, park, lépcsõház stb.) ne szennyezze. Az
e területeken keletkezett szilárd ürüléket az állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani. Ennek érdekében közterületen történõ tartózkodás során az eb tartója köteles az e célra rendszeresített alkalmas eszközöket (zacskó, lapát) magánál tartani és ellenõrzés esetén az arra jogosult személynek
bemutatni.
18. §
(1) Tilos ebet – a vakvezetõ eb és a jelzõ eb kivételével – beengedni vagy bevinni
a) a vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe.
b) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére és kegyeleti helyre,
c) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe, diákszállásra,
d) az olyan parkba, zöldterületre, nyílt vízfelületre és tóba, ahol
tábla tiltja az ebek beengedését és bevitelét.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott létesítményekbe, illetve
területekre õrzõ-védõ eb bevihetõ, ha azt az ingatlan védelme szükségessé teszi.
(3) Élelmiszer szállítására szolgáló jármûvön ebet szállítani
tilos.
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19. §
(1) Ebharapás esetén az állattartó köteles az ebet hatósági állatorvoshoz vinni, megvizsgáltatni és az arról szóló igazolást a
sérelmet szenvedett személynek, illetve képviselõjének átadni.
(2) Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles:
a) minden három hónaposnál idõsebb ebet – a tudományoskutatási és laboratóriumi vizsgálati célból tartott állatok kivételével – veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint:
1. a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
2. az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül,
3. ezt követõen évenként;
b) az eboltási könyvet megõrizni, azt az oltás elvégzését ellenõrzõ hatósági állatorvos vagy rendvédelmi szerv felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni;
c) az eboltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást
végzõ állatorvostól pótlását kérni.
Macskatartás
20. §
(1) Kertes családi házban és udvarán háztartásonként – fajtára
való tekintet nélkül – két macska és egyszeri szaporulata 3
hónapos korig tartható.
(2) Üdülõterületen, a parkerdõben; többlakásos társasházban
és udvarán lakásonként egy macska és egyszeri szaporulata
3 hónapos korig tartható.
(3) A köz- és lakóépületekben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa, illetõleg kezelõje köteles gondoskodni.
(4) A macskatartásra egyebekben a 15. § (3), a 17.§ (2), illetve
a 18. § (1) bekezdésének a rendelkezéseit kell megfelelõen
alkalmazni.
Veszélyes és veszélyesnek minõsített eb tartása
21. § A veszélyes és veszélyesnek minõsített eb tartására a veszélyes és veszélyesnek minõsített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet
elõírásait kell alkalmazni.
Szabálysértés
22. §
(1) E rendelet szabályainak megsértése esetén – amennyiben az
intézkedésre jogszabály nem a jegyzõt, vagy más szervet jogosítja fel – a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az állattartót megfelelõ tartásra kötelezi, illetve az
állattartást korlátozza, vagy megtiltja. Az eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni.
(2) Szabálysértést követ el – ha magasabb szintû jogszabály eltérõen nem rendelkezik – és harmincezer forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható, aki e rendeletben foglaltakat megszegi, különösen:
a) aki a 2. § 8. pontjában meghatározottaktól eltérõ, nagyobb
létszámú állatot tart;
b) aki az 1. mellékletben meghatározott állattartási védõtávolságokra vonatkozó rendelkezéséket megszegi;
c) aki a 15. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott számú ebnél többet tart;
d) aki a közterületen illetve közös használatú helyiségben keletkezett állati szilárd ürüléket nem távolítja el haladéktalanul;
e) aki a 20. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott számú
macskánál többet tart;
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f) aki az állati hulladékok ártalmatlanításáról nem megfelelõen
gondoskodik;
23. § A pénzbírság megfizetése nem mentesít az egyéb jogszabályokban meghatározott kötelezettségek alól.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
24. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
Tököl Város Képviselõ-testületének a helyi állattartási szabályairól szóló 19/2004. (VII. 27.) számú rendelete.
Tököl, 2010. március 29.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
8/2010. (III. 30.) számú rendelet melléklete: Állattartási védõtávolságok, az állatok elhelyezésére szolgáló építmények és a
trágyatároló elhelyezkedésének védõtávolságai
Haszonállat ólja, kifutója, vagy trágya, trágyalé tároló (méterben)
Lakóépülettõl, közúttól:
10
Ásott, vagy mélyfúrású, illetve védett rétegre telepített kúttól,
fúrt, telepített kúttól:
10
Vízvezetéktõl:
1
Kerti csaptól:
1
A fenti védõtávolságok a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben, az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EÜM rendeletben, és a 41/1997.
(V. 28.) FM rendeletben meghatározott elõírások betartása mellett érvényesek.
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került a helyben szokásos módon
(kifüggesztés).
Tököl, 2010. 03. 30.
Dr. Bekk Mária jegyzõ
Tököl Város Képviselõ-testülete 7/2010. (III. 30.) számú
rendelete a víz és csatornadíjak megállapításáról szóló
10/2000. (III. 22.) számú rendelete módosításáról
Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a víz és csatornadíjak megállapításáról szóló 10/2000. (III. 22.) számú rendeletét (a továbbiakban: a rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.
Tököl, 2010. március 30.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ
7/2010. (III. 30.) számú rendelet melléklete: Ivóvíz és szennyvíztisztítási díj mértéke 2010. április 1-jétõl 2011. március 31-ig
Szolgáltatott víz ára:
Szennyvíztisztítás ára:

Lakossági:
Közületi:
Lakossági:
Közületi:

237,50 Ft/m3 + ÁFA
340 Ft/m3 + ÁFA
209 Ft/m3 + ÁFA
340 Ft/m3 + ÁFA

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került a helyben szokásos módon
(kifüggesztés).
Tököl, 2010. 03. 30.
Dr. Bekk Mária jegyzõ
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Újra indul a falopási szezon?
A fatolvajokat fegyveres erdõvédõ szolgálat állíthatja meg!
Ma Magyarország területének ötödét borítja erdõ, ez több
mint 2 millió hektár. A magyar erdõ 58%-a állami, 1%-a közösségi, 41%-a pedig magántulajdon, mintegy 300 ezer magántulajdonossal.
A magánkézbe került erdõk egy része osztatlan közös tulajdonba került, mely rendezetlen tulajdonviszonyokat eredményezett.
Hangsúlyos probléma az erdõterületek vagyonvédelme: a falopás, az illegális fakitermelés mára ipari mértéket öltött, évente milliárdos kár keletkezik a nemzeti vagyonban.
Napjainkban együtt jelentkezik az üzletszerû, valamint a szociális jellegû eltulajdonlás, hiszen a komoly gépekkel felszerelt
zugvállalkozók, épp a rászorult emberekkel végeztetik el a
munkát. Sajnos egyes területeken a keresleti oldal jelenléte (a
lopott fa vásárlói) erõsítette a jogellenes tevékenységet, sõt
akadt olyan település, ahol a fát fizetõeszközként fogadták el
(pl. italmérésekben, uzsorakölcsön törlesztéseként).
Hatályba lépett az új erdõvédelmi törvény
2009. július 10-tõl hatályos „Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl
és az erdõgazdálkodásról” szóló 2009. évi XXXVII. törvény. A
jogszabály szigorral óvja az erdõket a káros tevékenységekkel
szemben, a falopásoktól és az illegális kitermelésig egyaránt.
Az eddigi vonatkozó jogszabályok is elõírták a tulajdonos
vagy erdõgazdálkodó részére az erdõ védelmét, mely feladatot
sem az állami, sem a magán erdõkben nem sikerült megoldani
sikeresen.
A törvényi szintû szabályozás fontos eleme, hogy az állami erdõk kincstári vagyonba tartását mondja ki, továbbá létrejön az
Országos Erdõ Tanács, így a társadalmi szervezetek is beleszólhatnak az erdõvédelem és gazdálkodás ügyeibe.

A megelõzést szolgálja a törvény 61. §-a, amikor megtiltja az
erdõben az élõ fáról, cserjérõl a gally vagy lomb levágását, vagy
akár moha gyûjtését.
Továbbá tilos az erdõ látogatójának motorfûrészt, 500 g-nál
nagyobb fejtömegû fejszét, 30 cm-nél nagyobb hosszúságú kézifûrészt magánál tartani. Tehát aki nagy fejszével indul „látogatóba” az erdõbe, az minimum 20.000 Ft büntetésre számíthat.
A kitermelt fa származásának igazolását szigorú számadású
bizonylati rendszeren lehet nyomon követni a felhasználás helyéig. A 90. § szerint, a fa szállításához szállítójegyet kell kiállítani, melyet köteles a szállító magánál tartani, és azt a hatóság
képviselõjének felszólítására bemutatni, valamint az egész kereskedelmi folyamat során nyilvántartani.
A 70. § a fakitermelési munka végrehajtójának írja elõ, hogy
annak elvégzésére jogosító okiratot köteles a helyszínen magánál tartani. E tevékenységet elõzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóságnak.
Mindez összhangban van az uniós szabályozással, mivel bevezeti a faanyag származását igazoló rendszert, amely lehetõséget biztosít arra, hogy az erdõn kívül is tetten érthetõ legyen az,
aki illegálisan fát termelt ki, így a közúti szállítás alkalmával, telephelyen, illetve értékesítéskor is.
A szabálysértések elkövetõi bírságot kötelesek fizetni.
Már Tökölön fogtak el fatolvajokat, s a rendõrség fokozott
erõfeszítéseket tesz a jelenséggel szemben.
A bírósági gyakorlat is szigorúbbá vált, egyre gyakrabban
szabnak ki letöltendõ büntetést, elzárást arra az elkövetõre, aki
visszatérõen lopja a fát.
Aki saját erejébõl bejelentés és engedélyekkel termel ki fát,
bruttó m3-ként akár 20.000 Ft büntetést is fizethet.

CERAGEM SZIGET
Csak azért is egészségesebb leszek!
Az egészségünkkel törõdni, az ilyen válságos idõkben talán fontosabb, mint bármikor – mondta el újságunknak
Schwarzkopf Melinda, a Ceragem Sziget Kft. ügyvezetõ
igazgatója. Ma már nem kell szükségszerûen távoli országokba elmennünk, ha tenni akarunk az egészségünkért. A
Ceragem Master az elsõ és a mai napig egyetlen magyarországi gyógyászati segédeszköz tanúsítvánnyal rendelkezõ
thermo-akupresszúrás masszázságy, amit vendégeink 3 éve
díjmentesen próbálhatnak ki hétfõtõl szombatig minden
nap. Inzulinos cukorbetegként érkeztem a központba, napi négyszeri szúrással – meséli Kocsis-Barna Imréné Magdi Szigetszentmiklósról, 62 éves vendég. Vércukorszintem ma már 6 és 8 közötti, így háromszori szúrás is elég. A magas vérnyomásomra korábban naponta 3 tablettát szedtem, 160 Ceragem-alkalom után napi
1 tablettával is beállt 120/70 és 130/80 közötti értékre. Prosztata
megnagyobbodással és nyaki érelmeszesedés okozta vállfájdalommal
és fülzúgással érkeztem a bemutatóterembe – tudtuk meg Máté
Péter, 68 éves szigethalmi vendégtõl. Négy hónapos Ceragem
használat után a prosztatánál 55-60%-os javulás mutatkozott. A
szabad PSA érték 11,6-ról 5,4-re csökkent. A gyakori éjszakai vize-

lés elmaradt, és a vállfájásom is megszûnt. Nagyon erõs csontritkulásom volt, évekig csak a padlón tudtam aludni, három hónap alatt
ez nagyon jól megjavult, már nem fáj a hátam, és végre ágyban alszom! – mesélte D. Miklósné, 58 éves budapesti vendég. Kérdésünkre, hogy kik mehetnek a szigetszentmiklósi bemutatóterembe, Schwarzkopf Melinda elmondta, hogy szeretettel várnak mindenkit, aki javítani szeretne egészségi állapotán. Vannak vendégek, akik magas vérnyomással érkeztek
hozzánk, mások gerincbántalmakkal, mozgásszervi problémákkal, cukorbetegséggel, migrénnel, alvászavarral, depresszióval, allergiával, és már próbatermi körülmények között is számottevõ javulást tapasztaltak egészségi állapotukban. Nem ritka az sem, hogy évtizedes fájdalmak és elváltozások enyhültek néhány hónap alatt.
Címünk: Szigetszentmiklós-Gyártelep, Lordok Háza, a
szigethalmi Mû út mellett, a buszpályaudvarral szemben.
Telefonszám: 06-24-447-547, www.ceragemsziget.hu, nyitvatartás: H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-12.00
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Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi önszervezõdõ
közösségek 2010. évi támogatására az alábbi pályázatot teszi közzé:

– a támogatás átutalását befogadó háttérintézménnyel
kötött megállapodást, melyben a háttérintézmény bankszámlaszáma is szerepel.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A pályázat beküldési határideje: a Tököli Tükörben
való megjelenéstõl számított 30 napon belül. A pályázatokat Tököl Város Polgármesterének címezve (2316 Tököl,
Fõ út 117.) kell eljuttatni.

Tököl Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot
hirdet a helyi önszervezõdõ közösségek anyagi támogatására vissza nem térítendõ támogatás formájában.
A pályázaton részt vehetnek és pénzügyi támogatáshoz
juthatnak
– bejegyzett egyházak, jogi személyiséggel rendelkezõ
társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok,
amelyek mûködési területe Tököl város, regisztrált tagságuk és pontos tagnyilvántartásuk van, valamint üzleti, gazdasági tevékenységet nem folytatnak (továbbiakban együtt
bejegyzett szervezet),
– nem bejegyzett szervezetek azok a nemzetiségi, gyermek és/vagy ifjúsági csoportok, melyek tagjai tököli lakosok és tevékenységüket tököli székhelyû jogi személyiséggel rendelkezõ szervek (pl. önkormányzati költségvetési
szervek), vagyis háttér szervezetek segítségével végzik (a
továbbiakban közösségek).
A pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani.
A pályázati adatlap letölthetõ a www.tokol.hu internetes
oldalról, vagy átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A pályázathoz csatolni kell:
– a bírósági bejegyzés másolatát, bankszámlaszámát, ha
bejegyzett szervezet a pályázat benyújtója
– a tervezet felhasználási cél megvalósítási költségtervezetét (megjelölve a teljes költséget feladatonként – részfeladatonként, a saját forrásokat, és a már elnyert egyéb támogatásokat.)

A pályázat elbírálása során elõnyben részesül az a szervezet, közösség, amely állami, önkormányzati támogatásban nem részesül, nincs szponzori tevékenysége és a
támogatás felhasználási célja kapcsolódik az önkormányzati feladatok bármelyikéhez.
A pályázatok elbírálásának határideje: a beküldési határidõ lejártától számított 30 napon belül, az elbírálásról,
a támogatások odaítélésérõl a képviselõ-testület bizottságainak javaslata alapján a képviselõ-testület dönt.
Figyelem! A vissza nem térítendõ támogatások felhasználásáról és elszámolásáról szóló megállapodás megkötésérõl és a megállapodás aláírását követõ 30 napon belüli
átutalásról a GAMESZ (2316 Tököl, Fõ út 117.) gondoskodik. Az odaítélt összeggel minden esetben el kell számolni, a 2010. évi támogatás pénzügyi elszámolási, valamint
beszámolási határideje: 2011. január 31. napja, az elszámolás 2010. január 1 – december 31. között kelt számlákkal történhet. Az el nem számolt összeget vissza kell
téríteni. Azok a közösségek, melyek elszámolási és beszámolási kötelezettségüknek a megjelölt határidõre nem
tesznek eleget a 2011. évi támogatási lehetõségekbõl
kizárják magukat. Bõvebb felvilágosítást a 24/520-900-as
telefonszámon lehet kérni, dr. Firnigel Edit igazgatási irodavezetõtõl.

Tüdõszûrés!
Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy Tökölön 2010. évben ismét tüdõszûrést tartunk.
A tüdõszûrés nem kötelezõ, de egészségük megóvása érdekében ajánlott, alkalmas a betegségek idõbeni felismerésére,
hiszen panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat
– helye: régi Egészségház (Tököl, Iskola u. 8.)
– ideje: 2010. május 10 – 2009. június 2.
Rendelési idõ:
– hétfõ, szerda: 12:00 - 18:00
– kedd, csütörtök, péntek: 8:00 - 14:00
Megjelenéskor a személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ-kártyát valamint az elõzõ évben kapott tüdõszûrõ igazolást hozza
magával.
Dr. Bekk Mária
jegyzõ
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