Városházi

hírmondó
Tököli Tükör melléklete I.

Fontosabb testületi határozatok
(2004. december 6-i képviselõ-testületi ülés)
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul, hogy a Tököl Városi Sportkör Art
Fitnesz Szakosztály december hónapban
egy alkalommal térítésmentesen használhassa a városi mûvelõdési ház színháztermét.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
„Tököl Város útalap építési és útkarbantartási beruházás” tárgyában folyó egyszerû közbeszerzési eljárásról a tájékoztatást
elfogadja és a mellékletben szereplõ, útépítési munkákra vonatkozó ismételt ajánlattételi felhívást teszi közzé.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) Tököl Város közterületeinek felújítása, megépítése beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása kapcsán „Utcabútorok beszerzése”
tárgyú pályázatra benyújtott ajánlatok közül, a bíráló bizottság javaslata alapján, az
összességében legelõnyösebb ajánlatot
tartalmazó, Pannon Park Forest Kft. (székhely: 1097 Bp., Kén u. 6.) által benyújtott
ajánlatot fogadja el és tekinti jelen
közbeszerzési eljárás nyertesének.
2) Tököl Város közterületeinek felújítása, megépítése beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása kapcsán „A Hõsök tere valamint a
Vásártéri park felújítása Tökölön" tárgyú
pályázatra benyújtott ajánlatok közül, a bíráló bizottság javaslata alapján, a legalacsonyabb ajánlatot tartalmazó, Pannon
Park Forest Kft. (székhely: 1097 Bp., Kén
u. 6.) által benyújtott ajánlatot fogadja el
és tekinti jelen közbeszerzési eljárás
nyertesének.
3) az 1. és 2. pontokban szereplõ beruházások megvalósítása érdekében felkéri a
Polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést a költségvetésben szerepeltetett Falufejlesztés pályázati keret terhére kösse meg.
4) felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerzõdésben szereplõ mérföldkövek összevonására és 2005. június 15-ig
történõ meghosszabbítására nyújtson be
kérelmet a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

Tököl Város Képviselõ-testülete a
„Pest Megye Biztonságos Települése”
címû pályázat benyújtását támogatja és
vállalja, hogy a szükséges intézkedéseket
megteszi arra vonatkozóan, hogy 2005ben a település lakosságszámához viszonyított bûncselekmények száma 3% alatt
marad.
Tököl Város Képviselõ-testülete, Hoffman Pál polgármester 2004. évi munkájának elismeréseként kéthavi illetményének
megfelelõ jutalomban részesíti az általános tartalékkeret terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a
TAKTA-OSI Kft. részére a mellékelt szerzõdésmódosításban szereplõ ütemezett fizetést engedélyezi.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a
MEZÕ-KERT Szövetkezet által benyújtott
részszámla kifizetéséhez hozzájárul, felkéri a polgármestert, hogy a MEZÕKERT Szövetkezettel a módosított vállalkozási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete, Tököl Önkormányzat 2004. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítésérõl szóló tájékoztatóját a határozat 1-6. számú
mellékletei szerint 868.035 eFt bevételi és
711.173 eFt kiadási elõirányzat teljesítéssel elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete felhatalmazza a jegyzõt, hogy 2005. évben 4 fõ
közhasznú foglalkoztatott foglalkoztatására vonatkozó megállapodást a Pest Megyei Munkaügyi Központtal megkösse,
illetve az intézményvezetõket, hogy 2005.
évben az általános iskola esetében 1 fõ, a
GAMESZ esetében 6 fõ közhasznú foglalkoztatott foglalkoztatására vonatkozó
megállapodást a Pest Megyei Munkaügyi
Központtal megkössék.
Tököl Város Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Patiens
Kft. (dr. Elekes Edit), dr. Kerékgyártó István és dr. Balla Mária egészségügyi vállalkozókkal a határozat mellékletét képezõ
szerzõdést megkösse. A szerzõdés 6. pontjában szereplõ készenléti szolgálat és

hétvégi ügyelet díjtételének módosításáról
2005. január 1-jéig visszamenõ hatállyal
az önkormányzat 2005. évi költségvetési
rendeletének elfogadását követõen dönt.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a
Sportcsarnok a belsõ ellenõrzési célvizsgálat során megállapított hiányosságok kijavítására vonatkozó intézkedési tervet elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a
Mûvelõdési Központ és Könyvtár a célvizsgálati jelentésben megállapított hiányosságokra vonatkozó intézkedési tervét
a soron következõ ülésen megtárgyalja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, felkéri a Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy a bizottsági ülésen elhangzott javaslataival kiegészítve a soron következõ ülésre készítsen újabb elõterjesztést az alapító okirat és SzMSz módosítására vonatkozóan.
Tököl Város Képviselõ-testülete, felkéri a GAMESZ és a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár vezetõjét, hogy készítsen gazdasági számítást (bevétel, kiadás, amortizációs költségek figyelembevételével) az intézményben bonyolított árusítások és árubemutatók bérleti díjára vonatkozóan.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
szakvéleményben szereplõ, az Egészségház korszerûsítéséhez szükséges feladatokról öszszeállított tájékoztatást tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy a
korszerû egészségügyi ellátás érdekében
folytasson tárgyalásokat a DUNAGÉP
Szolgáltató Rt.-vel, a háziorvosi rendelõk
esetleges Fõ u. 90. sz., 586/A. hrsz. alatti
gondozó intézeti központba történõ áthelyezése vonatkozásában.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Pesti
úti lakótelepen kialakított építési telkek
víz-csatorna, elektromos, és gázközmû ellátásához a gerincvezetéket kiépítteti, a
2005. évi költségvetés terhére, az építés
költségeit a telekárban realizálja. Felkéri a
mûszaki irodát, hogy a telkeket három típusba sorolva (Pesti út mellett kialakított,
belsõ és szennyvízátemelõ mellett ki-
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alakított) határozza meg a telkek irányárát. 7 fõs munkacsoportot hoz létre a telkek értékesítési feltételeinek kidolgozása
érdekében. A munkacsoport tagjai a következõk: Ágics Péter, Ágics Péter (Kanyara), Gergics Illés, Csurcsia Pál, Joszkin
János, Nagy Béla és dr. Vass Lucia.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
286/2004. (IX. 13.) számú határozatának
1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. hozzájárul ahhoz, hogy a tököli
583/1 hrsz-ú 1192 m2 nagyságú kivett,
parkoló megjelölésû ingatlanból 416 m2
terület leválasztásra és az 583/2 hrsz-ú ingatlanhoz hozzácsatolásra kerüljön. Egyben a leválasztott 416 m2 területet forgalomképessé nyilvánítja."
Tököl Város Képviselõ-testülete, a
325/2003. (XII. 1.) számú határozatát az
alábbiakkal egészíti ki: „Tököl Város Képviselõ-testülete, a tököli 2302., 2303.,
2304., helyrajzi számú, ingatlanon lévõ felülépítmények tulajdonosaként, a TVCS
Kht. adásvétele kapcsán elõvételi jogával
nem kíván élni."
Tököl Város Képviselõ-testülete a
2002-ben megkötött, hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre vonatkozó szerzõdés
módosításához a határozat melléklete szerint hozzájárul, felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés módosítás aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete az általános iskola házirendjét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
Napsugár Óvoda, a Hagyományõrzõ
Óvoda, a Horvát Óvoda és a Szivárvány
Óvoda házirendjét a határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a határozat melléklete szerint elfogadja az általános iskola minõségirányítási programját.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
2004. évben megállapított közösségi támogatásban részesített közösségek az elnyert pályázati összeggel való elszámolását tudomásul veszi. A Római Katolikus
Plébánia Ifjúsági kórusa kérelmének megfelelõen az elszámolás határidejét 2005.
február 28. napjára módosítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a
„Négy Évszak a Dunán" címû kistérségirégiós fesztivál és programtervezetet támogatja a támogatás formájáról a késõbbiekben dönt.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
Geonardo Kft. a geotermikus erõmû tököli megvalósítását támogatja, az együttmûködési tárgyalások további lefolytatására
megbízza a polgármestert.

2004. december 20-i
Képviselõ-testületi ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mû-

velõdési Központ és Könyvtár belsõ ellenõrzési célvizsgálat során megállapított hiányosságok kijavítására vonatkozó intézkedési tervét elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és Könyvtárat a továbbiakban is intézményi formában kívánja
mûködtetni.
Tököl Város Képviselõ-testülete kezdeményezi a Délszláv Nemzetiségi Együttes önálló egyesületté alakulását. Az egyesületté alakuláshoz szükséges pénzügyi és
jogi segítséget, illetve a mûködéshez
eddig is nyújtott költségvetési támogatást
továbbra is biztosítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és Könyvtár intézményén belül folyó vendéglátást, illetve a
nagyrendezvények (Fesztivál, Juniális)
vendéglátását vállalkozói alapon, ajánlattételi felhívás kibocsátásával, bérleti díj
megállapításával oldja meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
Szárny-nyitogató Mûvészeti Iskola és a
Mûvelõdési Központ és Könyvtár részletes
együttmûködésének kidolgozására a két
intézmény vezetõjét felkéri.
Tököl Város Képviselõ-testülete tudomásul veszi a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár igazgatójának tájékoztatását, miszerint intézkedett, hogy 22 óra után nem
haladja meg a határértéket a zaj a mûvelõdési központban.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és Könyvtár SZMSZ és
alapító okirat módosításához szükséges
alábbi problémákat szakértõi véleményezésre továbbküldi, és a vélemény ismeretében késõbb dönt:
• Nyitva tartás idõtartamában indokolte a 8-22 óra közötti idõszak? Módosítási
javaslat: 13-21 óra közötti nyitva tartás. Intézményvezetõ javaslata: 9-22 óra közötti
nyitva tartás. Hétközi szünnap beiktatása
a hétvégi rendezvények után. Nyitva tartás
az SzMSz-ben szabályozandó, vagy dolgozói szabadnap kiadásával a helyzet
rendezhetõ.
• A könyvtár jelenleg szombaton és vasárnap zárva tart. Módosító javaslat: hétköznap 13-18 óra közötti, szombaton 9-13
óra közötti nyitva tartás. Intézményvezetõ
javaslata: hétköznap 10-18 óráig, szombaton 9-13 óráig nyitva tartás. Ezek az idõpontok természetesen nem a könyvtárosi
munkaidõt, hanem a könyvtár nyitva tartását jelentik.
• Vezetõi munkaköri kötelezettségek tekintetében döntést igényel a teljesen rugalmas munkaidõ kérdése. Módosító javaslat a munkaidõ törzsmunkaidõre és rugalmas munkakezdésre osztása napi 8 órában (a törzsmunkaidõ intézményen belüli
eltöltésének igényével). Az intézményvezetõ bejelentése, hogy több mint 8 órát

dolgozik naponta. A téma munkáltatói
döntéssel rendezhetõ.
• Az 1995-ben megállapított létszám
módosítását át kell vezetni. Jelenlegi létszám: 1 fõ igazgató, 1 fõ közmûvelõdési
elõadó, 2 fõ könyvtáros és 2 fõ technikai
személyzet. Javaslat a jelenlegi létszám.
Intézményvezetõ javaslata + 1 fõ alkalmazása.
• Reklámtevékenység beiktatása az alapító okiratba az intézményvezetõ javaslata.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és Könyvtár SZMSZ valamint alapító okirat módosításához szükséges, 440/2004. (XII. 20) számú önkormányzati határozatban foglalt problémák
szakértõi véleményezésére felkéri a Pest
Megyei Népmûvelõ Kistérségi Kollégiumot.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatójának,
Halász Lászlónak a vezetõi megbízását
meghosszabbítja 2005. januári testületi
ülésig, a vezetõi pályázat elbírálásáig.

2005. január 17-i
Képviselõ-testületi ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete, a település belterületén található kóbor ebek
befogásával, õrzésével, ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásával
2005. február 1. napjától Budai Tamás
(Hernád, Akácfa u. 18.) vállalkozót bízza
meg 28.000 Ft + ÁFA/hó összegért. Felhatalmazza a GAMESZ vezetõjét, hogy a vállalkozói szerzõdést az ajánlat alapján kösse meg, melynek fedezetére a 2005. évi
költségvetés terhére kötelezettséget vállal.
Tököl Város Képviselõ-testülete elfogadja a Pest Megyei Víz- és Csatornamû
Vállalat végelszámolási idõszaka beszámolóját, és hozzájárulását adja a vállalat
Cégjegyzékbõl való törléséhez.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a
9,10,11,12,13/2004. számú Polgármesteri
Utasításról szóló tájékoztatást tudomásul
veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Mûvelõdési Központ és Könyvtár vezetõi feladatainak ellátásával 5 évre, 2005. január 18 2010. január 17-ig Halász Lászlót bízza meg.
Halász László alapilletménye 157.600 Ft,
vezetõi pótléka a pótlékalap 225%-a.
Tököl Város képviselõ-testülete
a) a helyi önkormányzati képviselõk
jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 2000.
évi XCVI. törvény 3. § alapján megállapítja, hogy Guth László független,
német kisebbség képviseletét vállaló képviselõ mandátuma megszûnt, mivel az
esküt egy éven belül nem tette le.
b) felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Guth László úrnak, Kovácsy Györgynek, a Helyi Választási Bi-
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zottság elnökének és dr. Barkóczy Tamásnak a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal
Vezetõjének.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Horvát és Német Kisebbségi Önkormányzattal
a határozat mellékletét képezõ megállapodásokat megköti és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a
Díszpolgári cím, Tököl településért emlékérem és kitüntetõi díjak adományozásának 2005. évi átadási idõpontját 2005.
február 7. napjában jelöli meg, az emlékérmek és az átadási ünnepség költségeinek kiegészítésére 500.000 Ft-ot biztosít a
2005. évi költségvetés terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) a GAMESZ alapító okiratának
a) 7. pontját az alábbiakkal egészíti ki:
(Az intézmény tevékenységei)
„751889 Gazdaság- és területfejlesztési
feladatok (Teleház)"
b) 8. pontját az alábbi g) ponttal egészíti
ki: (Az intézményi feladatellátást szolgáló
vagyon)
„587 hrsz-ú, 378 m2 területû felépítményes ingatlan, mely eredetben a Mester
utca 1. szám alatt található, Teleház,
2) felkéri a GAMESZ vezetõjét, hogy a
Teleházzal kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatban a GAMESZ Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának kiegészítésérõl
gondoskodjon, és azt terjessze a képviselõtestület elé.
3) a Teleházzal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében
a) a GAMESZ létszám elõirányzatát 1 fõ
F2 besorolású közalkalmazotti álláshellyel
megemeli, illetve 70.000 Ft/hó megbízási
díj keretet biztosít. Elõzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az álláshelyhez és a
megbízási díjkerethez szükséges személyi
juttatást és járulékait a 2005. évi költségvetés terhére biztosítja,
b) bútorok beszerzésére 500 eFt dologi
elõirányzatot biztosít a 2005. évi költségvetés terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) Tököl Város útépítési munkáinak
megvalósításához szükséges közbeszerzési
eljárás lefolytatása kapcsán „Útalap építése és karbantartása" pályázatra benyújtott ajánlatok közül, a Bíráló Bizottság javaslata alapján, az összességében legelõnyösebb ajánlatot tartalmazó, GRESSING Szövetkezet (székhely: 1055 Bp., Szalai u. 3.) által benyújtott ajánlatot fogadja
el és tekinti jelen közbeszerzési eljárás
nyertesének.
2) a beruházások megvalósítása érdekében felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést kösse meg.
3) a beruházás pénzügyi fedezeteként
- 9.500 eFt erejéig a 2004. évi költségvetésben út- és járdaépítésre, valamint
parkoló építésre tervezett összegeket
jelöli meg.
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- és egyben kötelezettséget vállal arra,
hogy a fennmaradó 1.375 eFt-ot a
2005. évi költségvetésben biztosítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) a Gyermekjóléti Szolgálatnál megüresedett családgondozói álláshely esetében a létszámstopot feloldja, továbbá engedélyezi, hogy a szolgálat vezetõje az álláshelyet F3-as besorolású közalkalmazottal betöltse,
2) a GAMESZ-nál megüresedett 2 karbantartói (villanyszerelõ, Mûvelõdési Központ és Könyvtár, valamint Horvát Óvoda
karbantartója) álláshely esetében a létszámstopot feloldja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, Szigetújfalu Község területére vonatkozó Településrendezési Terv és Építési Szabályzat egyeztetési anyagával kapcsolatban kifogást nem emel.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a
2004. június 30-ai ülésen meghozott 184/
2004. (VI. 30.) számú határozatban foglaltakat változatlan formában fenntartja, a telekalakítási engedélyek kiadásának feltétele a
határozatban megjelölt nyilatkozatok becsatolása.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a
Qualitel ’97 Kft. kérelmére a Tököl város területén létesítendõ kábeltelevíziós hálózat
bõvítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, minõsített szótöbbség hiányában nem támogatja az alábbi határozati javaslatot:
„2) a további 045/75-114 hrsz-ú telektömb belterületbe csatolását támogatja, de
a tulajdonosok által megindítandó földhivatali eljárásnak nem feltétele az egységes
tulajdonosi hozzájárulás."
Tököl Város Képviselõ-testülete, a
045/48-52, 045/115-125 hrsz. alatti telektömb belterületbe csatolásához hozzájárul, felkéri a polgármester útján a jegyzõt,
hogy a tulajdonosok által kezdeményezett
belterületbe vonással kapcsolatos földhivatali eljárásban a hozzájáruló nyilatkozatot kiadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a további 045/75-114 hrsz-ú telektömb belterületbe csatolását támogatja, de a tulajdonosok által megindítandó földhivatali eljárásnak feltétele az egységes tulajdonosi
hozzájárulás.
Tököl Város Képviselõ-testülete, Kudó
Istvánné kérelmére, a 017/161 hrsz. alatti
telek belterületbe csatolásához, valamint a
014 hrsz alatti út megosztásához és a tervezett belterületi határig történõ belterületbe csatolásához hozzájárul, amennyiben kérelmezõ vállalja az út megosztáshoz
és belterületbe csatoláshoz szükséges térképészeti munkarészek elkészíttetését és
viseli annak költségeit.

2005. január 31-i
képviselõ-testületi ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete, 2005.
február 26-án a Tököli Gazdák Vadásztársasága által megrendezendõ „Vadászbál"-ra a Mûvelõdési Központ és Könyvtár helyiségeinek térítésmentes igénybevételéhez hozzájárul.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) „A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról" szóló 2004. évi
CVII. törvény rendelkezései figyelembevételével egyetért azzal, hogy a Csepel-sziget
és Környéke Többcélú Társulás az alábbi
feladatok ellátására igényeljen támogatást
2005. évben: közoktatási feladat szervezõ
tevékenység, gyermekjóléti feladat szervezõ tevékenység, szociális alapszolgáltatási
feladat, belsõ ellenõrzési feladat
2.) Egyetért azzal, hogy a társulási megállapodásban az alábbi feladatok vállalása
szerepeljen: közoktatási feladat, szociális
alapszolgáltatási feladat, gyermekjóléti
alapszolgáltatási feladat, egészségügyi feladat, belsõ ellenõrzési feladat, területfejlesztés, helyi közlekedés, helyi közút fenntartás, területrendezés, környezet és természetvédelem, hulladékkezelés, turizmus fejlesztés és idegenforgalom.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a felsõ-csallóközi Somorján ledöntött Mária
mennybemenetele barokk szoborcsoport
helyreállításához 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint összeggel hozzájárul, a 2005.
évi költségvetés terhére és felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét
szerepeltesse a 2005.évi költségvetés-tervezetben.
Tököl Város Képviselõ-testülete, örömét fejezi ki a Nap és Hold Alapítvány által létrehozandó támogató-szolgálat megalakulása kapcsán, az együttmûködésrõl
szóló döntést a konkrét tevékenység megismerését, megkezdését követõen kívánja
meghozni.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a
2004. decemberi dél-kelet ázsiai természeti katasztrófa áldozatainak megsegítésére,
a katolikus egyházon keresztül 100.000
forint támogatást nyújt a 2005. évi költségvetés terhére és felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét szerepeltesse a 2005. évi költségvetés-tervezetben.
Tököl Város Képviselõ-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a tököli 0109/3 hrsz-ú
8,5 ha nagyságú terület Csepelszigeti Ferenc és a Sziget Motocross S.E. határozatlan ideig, a kérelemben megfogalmazott
célokra (legeltetés, motocross verseny)
közösen bérelje. A bérleti díjat 3.000 Ft/hó
összegben állapítja meg. Felkéri a polgármester útján a jegyzõt, hogy a Csepelszigeti Ferenccel kötött területbérleti
szerzõdést módosítsa.
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Tököl Város Képviselõ-testülete Lerner János gyermekszületés ösztönzésének
elõsegítése érdekében létrehozandó alapítvánnyal kapcsolatos javaslatára a költségvetési helyzet pontos ismeretében, a
késõbbiekben visszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete 2005.
február 5-én a Német Kisebbségi Önkormányzat által megrendezendõ „Német
Nemzetiségi Focigálára" a Sportcsarnok
térítésmentes igénybevételéhez hozzájárul. Felkéri az intézményvezetõket, hogy a
soron következõ ülésre terjesszék be az intézményük térítésmentes használatára vonatkozó 2005. évi kéréseket.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
422/2004. (XII. 6.) számú határozattal
módosított 286/2004. (IX. 13.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint
módosítja: „2. A leválasztásra kerülõ 416
m2-t bruttó 10.000 Ft/m2 áron a Kisdunamenti Ingatlanhasznosító Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Széchenyi út 64. részére
eladja."
Tököl Város Képviselõ-testülete, a
TSZGK megszûnésérõl és a szociális feladataink ellátásáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a két
ülés között történt eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és Könyvtár részére Internet hozzáférési lehetõségre 150 eFt-ot
biztosít a 2005. évi költségvetésben és felkéri a polgármestert a módosítás átvezetésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatójának páncélszekrény beszerzésére vonatkozó kérésére a 2005. költségvetési év második felében visszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete a polgármesteri hivatal költségvetésében, a mûködési céltartalékok között megtervezett
1000 eFt-os karbantartási keretet a GAMESZ költségvetésébe teszi át és felkéri a
polgármestert a módosítás átvezetésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete, az általános iskola túlóra keretét 6.590 eFt-ban
határozza meg és felkéri a polgármestert a
módosítás átvezetésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete, felkéri a polgármester útján a Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy az Általános Iskolával történt elõzetes egyeztetés, és a könyvekrõl szóló árajánlat alapján tegyen javaslatot a Könyvtár könyvbeszerzésre és a „Szirén" programra 1.350
eFt erejéig a 2004. évi költségvetésben tervezett könyvbeszerzési keret terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete, az általános tartalékra 1.000 eFt-ot különít el,
rendõrséggel való együttmûködésre 1.000
eFt-ot, a Tököli Tükör megjelentetésére
400 eFt-ot, térfigyelõ rendszer kialakításá-
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ra 1.000 eFt-ot, az Alapfokú Mûvészeti Iskola részére 1.000 eFt-ot biztosít, és felkéri
a polgármestert a módosítás átvezetésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete, 2005.
évi költségvetés elsõ fordulós vitaanyagát a
fenti kiegészítésekkel, módosításokkal elfogadja és felkéri a polgármestert a módosítások átvezetésére és soron következõ
ülésre történõ beterjesztésre.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2005.
évi vagyongazdálkodási irányelvek keretében
1. a forgalomképes vagyonhasznosítás
formáját, illetve értékesítési sorrendjét az
alábbiak szerint határozza meg: 2640/97,
2640/101, 2640/102, 2640/103, 2640/105,
2640/106, 2640/107, 2640/108, 2640/109,
2640/110, 2640/111, 2640/112, 2640/113,
2640/115, 2640/116, 2640/117, 2640/118,
2640/119, 2640/120, 2640/121, 2640/122,
2640/123, 2640/124, 2640/126, 2640/127,
2640/128, 2640/129, 2640/130, 2640/131,
2640/132, 2640/133, 2640/136, 2640/137,
2640/138, 2640/139, 2640/140, 2640/141,
2640/143, 2640/144, 2640/145, 2640/146,
2. felkéri a polgármester az 1.pont szerint tervezett vagyongazdálkodási bevételt
és kiadást eredeti elõirányzatként vegye figyelembe a 2005. évi költségvetési rendelet megalkotásánál és azokat hirdesse
meg az alábbi feltételekkel
- a Kiadások oszlopban becsült összeg
erejéig a közmûvesítést rendelje meg a
közbeszerzési szabályok figyelembevételével
- a Bevétel oszlopban becsült összeg (vételár a kiadás arányos összegével növelve) csak akkor csökkenthetõ, ha a helyi
beszerzési eljárás lebonyolítását követõen alacsonyabb kiadási szükséglet merül
fel.
- Kérje fel a jegyzõt, hogy Tököl önkormányzat vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított
l8/1995. (X. 10.) számú rendelet módosítását a munkacsoport által megfogalmazott irányelveknek megfelelõen
készítse elõ, és terjessze a Képviselõtestület elé.
3. hozzájárul a Bem utcában lévõ
1413/3. hrsz-ú 6951 m2 nagyságú ingatlanból út céljára történõ leválasztáshoz,
valamint vállalja a közvilágítás és útépítés
kiépítésének költségeit.
- felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz, telekalakítási szerzõdés
aláírására.
- felkéri a polgármester útján a jegyzõt,
hogy az útleválasztás után visszamaradt 1413/38 hrsz-ú 5157 m2 nagyságú területén a helyi építési szabályok
figyelembevételével alakítson ki építési ingatlanokat, és az értékesítés feltételeinek meghatározása céljából készítsen elõterjesztést.
4. A polgármesteri hivatal készítsen elõ

120 MFt nagyságrendben fejlesztési célú
hitelfelvételt és a következõ körre (következõ tárgyalásra), dolgozza ki a 20052006. évi fejlesztési elképzeléseket, az államkötvény az OTP optima, a hitelösszeg,
illetve az értékesített telkek nagyságrendjére vonatkozóan.
Tököl Város Képviselõ-testülete az általános iskola Kollektív Szerzõdését az alábbiak szerint módosítja:
Az általános iskola Kollektív Szerzõdésének 1. X. fejezet 2. pontjának „A 13. havi
illetmény kifizetése esedékességének
meghatározása (Kjt. 68. §)" címû része az
alábbiak szerint változik:
„A 0. havi illetmény kifizetése esedékességének meghatározása (Kjt. 68. §):
A közalkalmazott minden naptári évben – külön juttatásként – egyhavi illetményére jogosult, amennyiben január 1-jén
közalkalmazotti jogviszonyban áll, kivéve,
ha 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van, gyermekgondozási segélyben, illetve gyermekgondozási díjban részesül.
A juttatás kifizetésérõl január 16-án –
amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követõ elsõ munkanapon – kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó
illetmény."
2. XII. fejezetének „A közlekedési költségtérítés és a saját gépjármû hivatalos célú igénybevételének feltételei" címû része
az alábbiak szerint változik:
„A közlekedési költségtérítés és a saját
gépjármû hivatalos célú igénybevételének
feltételei;
A közalkalmazottnak a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott utazási költségtérítés jár Tököl közigazgatási
határán kívülrõl történõ munkába járás
esetén.
A munkába járással kapcsolatos utazási
költségek térítése utazási bérlet leadása ellenében történhet.
Az utazási bérleten szerepelnie kell a
magánszemély utazási igazolványának
számának vagy ennek hiányában a saját
nevére szóló számlával kell igazolnia az általa történt felhasználást.
Ebben az esetben a munkáltató megtéríti bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás esetén annak 80%-át helyi érdekû
vasúton, valamint helyközi díjszabással
közlekedõ helyi vagy távolsági autóbuszon, a 78/1993. (05. 13.) sz. Korm.
rend. figyelembevételével.
3. felkéri az általános iskola igazgatóját,
hogy a szakszervezetekkel való egyeztetést
követõen és a módosítások Kollektív Szerzõdésen való átvezetése után azokat fenntartói jóváhagyásra nyújtsák be,
4. felhatalmazza a polgármestert a szabályzatok fenntartói jóváhagyással való ellátására a határozat 1-2. pontjaira figyelemmel.
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Tököl Város Képviselõ-testülete a Gazdasági és Mûszaki Ellátó Szervezet, a Hagyományõrzõ Óvoda, a Horvát Óvoda, a
Napsugár Óvoda, a Szivárvány Óvoda, a
Gyermekjóléti Szolgálat, a Bölcsõdéje, a
Mûvelõdési Központ és Könyvtár, a Sportcsarnok Közalkalmazotti Szabályzatát az
alábbiak szerint módosítja:
Közalkalmazotti Szabályzat
1. „Területi Szociális Gondozási Központ"-ra vonatkozó része hatályát veszti.
2. kiegészül a Gyermekjóléti Szolgálattal és a rá vonatkozó szabályokkal
3. II. A munkaidõ és pihenõidõ fejezetének „A munkaidõ és a munkarend megállapításá"-ra vonatkozó része az alábbiakkal egészül ki: „Gyermekjóléti Szolgálat: Munkanapokon 8,00-16,00 óráig"
4. IV. Az illetmény és az illetménypótlékok címû fejezet Magasabb vezetõ beosztású közalkalmazottaknak járó pótlék része
az alábbiakkal egészül ki:
Gyermekjóléti Szolgálat vezetõ 200%-a
5. IV. Az illetmény és az illetménypótlékok címû fejezet „A 13. havi illetmény kifizetése esedékességének meghatározása
(Kjt. 68. §)" címû része az alábbiak szerint
változik:
„A 0. havi illetmény kifizetése esedékességének meghatározása (Kjt. 68. §):
A közalkalmazott minden naptári évben – külön juttatásként – egyhavi illetményére jogosult, amennyiben január 1-jén
közalkalmazotti jogviszonyban áll, kivéve,
ha 30 napnál hosszabb fizetés nélküli
szabadságon van, gyermekgondozási
segélyben, illetve gyermekgondozási díjban részesül.
A juttatás kifizetésérõl január 16-án –
amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követõ elsõ munkanapon – kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó
illetmény."
6. VI. Szociális juttatások szabályozása
címû fejezetének „A közlekedési költségtérítés és a saját gépjármû hivatalos célú
igénybevételének feltételei" címû része az
alábbiak szerint változik:
„VI. fejezet „A közlekedési költségtérítés
és a saját gépjármû hivatalos célú igénybevételének feltételei" címû része az alábbiak
szerint változik:
„A közlekedési költségtérítés és a saját
gépjármû hivatalos célú igénybevételének
feltételei;
A közalkalmazottnak a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott utazási
költségtérítés jár Tököl közigazgatási határán kívülrõl történõ munkába járás esetén.
A munkába járással kapcsolatos utazási
költségek térítése utazási bérlet leadása ellenében történhet.
Az utazási bérleten szerepelnie kell a
magánszemély utazási igazolványának
számának vagy ennek hiányában a saját
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nevére szóló számlával kell igazolnia az általa történt felhasználást.
Ebben az esetben a munkáltató megtéríti bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás esetén annak 80%-át helyi érdekû
vasúton, valamint helyközi díjszabással
közlekedõ helyi vagy távolsági autóbuszon, a 78/1993. (05. 13.) sz. Korm.
rend. figyelembevételével.
7. felkéri az intézményvezetõket, hogy a
közalkalmazotti képviselõkkel való egyeztetést követõen és a módosítások szabályzatokon való átvezetése után azokat fenntartói
jóváhagyásra nyújtsák be,
8. felhatalmazza a polgármestert a szabályzatok fenntartói jóváhagyással való ellátására a határozat 1-6. pontjaira figyelemmel.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a lakásbérleti díjakat a fogyasztói árindex mértékén felül nem kívánja megváltoztatni.
Tököl Város Képviselõ-testülete, dr.
Halász Ilona háziorvossal a 2001. július 1jén életbe lépett, 2006. június 30-ig érvényben lévõ, a háziorvosi ellátás biztosításáról szóló megbízási szerzõdést az alábbiak szerint módosítja: „A szerzõdésben
szereplõ vállalkozó: dr. Halász Ilona jogutóda a Kéz a Kézben Korlátolt Felelõsségû Társaság. Az eredeti szerzõdés további része változatlan tartalommal érvényben marad." Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogutódlással kapcsolatos
nyilatkozatokat megtegye, és a szerzõdésmódosítást aláírja.

2005. február 28-i
Képviselõ-testületi ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete megállapítja, hogy a TSZGK bútorok és eszközök térítésmentes átadásával kapcsolatban
a vagyonleltár szerinti értékben való döntés a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik,
ezért felkéri a bizottságot, hogy a következõ ülésén a kérdésben hozza meg
döntését.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Szigetfarm Bt. részére a 10. jubileumi rendezvény alkalmából, a Kisbéri Félvér Országos Egyesület évi közgyûlésére a Mûvelõdési Központ nagyterme térítésmentes
bérbeadását támogatja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a
30/2005. (I. 30.) számú határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
„Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Római Katolikus Egyházközösség részére 100.000 Ft támogatást nyújt a 2005. évi
költségvetés terhére és felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét szerepeltesse
a 2005. évi költségvetés-tervezetben."
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Teleház Házirendjét, nyitvatartási rendjét,
szolgáltatásait és szolgáltatási díjait az elõterjesztés szerint elfogadja. Felkéri a GA-

MESZ vezetõjét, hogy Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a Teleház mûködésének fenti feltételei szerint módosítsa.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a két
ülés között történt eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete az általános iskola túlóra és helyettesítési díjainak szükség szerinti kiegészítésére elsõ ízben a 2004. évi zárszámadáskor, másodszor a 2005. évi elsõ féléves költségvetési
beszámoló tárgyalásakor visszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete a közalkalmazotti munkaruha-juttatás fedezet
biztosítására, a 2005. évi intézményi karbantartási terv megvalósításához szükséges forrás biztosításához, a parkok virágosítására tervezett összeg 200 eFt-tal történõ kiegészítésére, a Hagyományõrzõ
Óvodában 1 fõ, jelenleg munkaszerzõdéssel foglalkoztatott konyhai dolgozóval
kapcsolatos kérésre a 2004. évi zárszámadás tárgyalásakor visszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete az oktatási intézmények eszköznorma beszerzésre tervezett összegek kiegészítésére vonatkozó kérésekre, a civil közösségek elsõ
félévi támogatására tervezett összeg infláció
mértékével történõ emelésére, a civil közösségek második félévi támogatásának
biztosítására, a Szigetszentmiklós és Környéke Mentõalapítvány második féléves támogatására a 2005. elsõ féléves költségvetési beszámoló tárgyalásakor visszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szigetszentmiklós és Környéke Mentõalapítvány részére 2005. év elsõ félévi támogatásként 500 eFt-ot biztosít.
Tököl Város Képviselõ-testülete a felnõttoktatás költségvetésének átdolgozott
változatával elfogadja a 2005. évi költségvetési rendeletet.
Tököl Város Képviselõ-testülete, dr.
Vass Lucia alpolgármestert 2004. évi munkájának elismeréseként egyhavi tiszteletdíjának megfelelõ jutalomban részesíti a
2004. évi általános tartalékkeret terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete elfogadja a határozat mellékletét képezõ
2005. évi belsõ ellenõri ütemtervet.
Tököl Város Képviselõ-testülete az
„Útépítési és járdakorszerûsítési program
2005. évi feladatai"-ról szóló napirendi
pontot elnapolja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, mint
a TVCS KHT taggyûlése, a Tököli Víz és
Csatornamû Üzemeltetõ Közhasznú Társaság 2005. évi üzleti tervét elfogadja
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetével kötött, az Intézetben folyó felnõttoktatási tevékenységrõl szóló megállapodást
a határozat mellékletét képezõ „2005. évi
költségvetési javaslat" szerint módosítja,
felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés-módosítás aláírására.
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Tököl Város Képviselõ-testülete, a Tököl, Fõ út 114. szám alatti ingatlanában a
Nap és Hold Családsegítõ és Rehabilitációs Alapítvány, illetve a Nap és Hold Kht.
helyiséghasználatát 2005. június 30-ig
meghosszabbítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a közterület-felügyelet és a polgárõrség felállítására vonatkozó napirend tárgyalását elnapolja.
Tököl Város Képviselõ-testülete dr.
Balla Máriával, dr. Halász Ilonával, dr.
Elekes Edittel (Patiens Kft.), dr. Kerékgyártó Istvánnal, dr. Medveczky Sándorral
kötött háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerzõdéseket az alábbiak szerint
módosítja: a készenléti szolgálat és hétvégi
ügyelet díjtétele 2005. január 1-jéig visszamenõ hatállyal a határozat melléklete
szerint változik. Felhatalmazza a polgármestert a szerzõdésmódosítások aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete dr.
Balázs Ilonával és dr. Turopoli Évával kötött fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerzõdések 9. pontját 2005. január
1. napi visszamenõleges hatállyal a határozat melléklete szerint módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerzõdésmódosítások aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete, az MENERGY Bt. kérelmére a Jegenye sor területén létesítendõ elektromos hálózat
cseréjéhez és egy oszlop állításához tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a tököli 0252 hrsz-ú 4 ha 4698 m2 nagyságú,
árterület megjelölésû ingatlant, a bérlõ
Gergics Antal Tököl, Pozsonyi utca 44.
szám alatti lakos részére térítésmentesen
biztosítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a
védgát és a Duna közötti árterületen, a
Nagy Albert által felvázolt kajak kenu versenypálya, tó és egyéb hozzá kapcsolódó
létesítmények megvalósítását nem támogatja, mivel az a Településfejlesztési
Koncepció alapján elkészített, jóváhagyott
Településrendezési Tervvel ellentétes.
Munkabizottságot hoz létre az elképzelés
tisztázása érdekében. A munkabizottság
tagjai: Lerner János, Ágics Péter (Kanyara) és Szusics György képviselõ.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a tököli 1267 hrsz-ú ingatlan Petõfi köz közterületébe nyúló részét, a felajánlott 3.500
Ft/m2 áron megvásárolja az ingatlan
tulajdonosaitól, dr. Gauzerné Beck Edinától és Beck Anitától, valamint Beck Ferenc haszonélvezõtõl. A költségeket a
2005. évi felhalmozási céltartalék keret
terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a telekalakítással és adásvétellel
kapcsolatos eljárás lebonyolítására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
18/2005. I. 17. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: „a 045/48-52,
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045/75-79, 045/81-98, 045/106-125,
059/2, 6, 9. hrsz. alatti telektömb belterületbe csatolásához hozzájárul, felkéri a
polgármester útján a jegyzõt, hogy a tulajdonosok által kezdeményezett belterületbe vonással kapcsolatos földhivatali eljárásban a hozzájáruló nyilatkozatot kiadja."
Tököl Város Képviselõ-testülete a
19/2005. I. 17. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: „a további 045/99105, telektömb és a 045/80, 059/4, 5, 8
hrsz-ú telek belterületbe csatolását támogatja, de a tulajdonosok által megindítandó földhivatali eljárásnak feltétele az egységes tulajdonosi hozzájárulás."
Tököl Város Képviselõ-testülete, 2005.
Március 24-én a Fit-Kid Szakosztály részére, házibajnokság megrendezésére a Mûvelõdési Központ és Könyvtár nagytermének, térítésmentes bérbeadását támogatja.

2005. március 29-i
Képviselõ-testületi ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete a
392/2004. (XI. 22) számú határozatát az
alábbi 4. ponttal egészíti ki: „4) Tököl Város Képviselõ-testülete nyilatkozza, hogy
Tököl Város Önkormányzatának költségvetési szerveinél a meglévõ üres álláshelyeken, az elõreláthatólag megüresedõ álláshelyeken, a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
TSZGK-nál végrehajtott létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
– munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetõség."
Tököl Város Képviselõ-testülete, az utcabútorok és táblák színösszeállítását az
alábbiak szerint, határozza meg: A táblák
tartóoszlopai bronzbarna színben, az utcanévtáblák kerete és felirata fehér alapon
az oszloppal megegyezõ színben készüljenek. Az információkat adó táblák az
oszloppal megegyezõ színû keretben, világos okkersárga alapon bronzbarna színû
felirattal kerüljön legyártásra. A többi
utcabútor fém részei az oszlopokkal azonos színben készüljenek
Tököl Város Képviselõ-testülete, az „az
Ibolya u. 2250/6. hrsz-ú ingatlan József A.
utcai szennyvízcsatorna fogadó aknába
történõ bevezetéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése" címû sürgõsségi indítványt a
március 29-i ülésén megtárgyalja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Petroterv Bt. kérelmére az Ibolya u. 2250/6.
hrsz-ú ingatlan csatorna bekötéséhez
szükséges, Ibolya és 2244/1. utcákban építendõ csatornavezeték megépítéséhez 159
fm hosszúságban hozzájárul.
Tököl Város Képviselõ-testülete, Szigethalom Város Településrendezési Terve

és Helyi Építési Szabályzata vonatkozásában az alábbi észrevételeket teszi: A Csepel-szigeti gerincút nyomvonalterve ellentétes az UTIBER KFT. által készített tanulmánytervben feltüntetett, elfogadásra
javasolt nyomvonallal. A Csepel-szigeti
gerincút nyomvonalának azon szakasza,
amely Szigethalom közigazgatási határát
átlépve É-D-i irányban húzódik Tököl
közigazgatási területén, Szigethalom közigazgatási határa mellett, nem elfogadható, mivel a nyomvonal Tököl területén
is beépített területet érint, ezért ezen szakaszon az osztott pályás nyomvonal kialakításának lehetõségét kéri megvizsgálni.
A települések közötti zöld gyûrû megtartása érdekében a tervezett szigeti gerincúttól Tököl felé esõ, 39 ha nagyságú
terület ipari gazdasági (Gip) területté
történõ besorolásával nem ért egyet. A
terület maradjon beépítésre nem szánt,
általános mezõgazdasági terület.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a település kertvárosias jellege és annak megõrzése miatt a város lakóterületein és településközpont vegyes területein a négylakásos és annál nagyobb társasházak építését megtiltja, mivel az ilyen jellegû építmények építése tájidegen. A tiltás alól kivételt képez a BV mögötti Nefelejcs utca
(2244/1 hrsz. alatti út) – József A. u. – 2268
hrsz. alatti út által határolt KEL-4-es lakóövezetbe besorolt telektömb, valamint a
kisvárosias lakóterületbe besorolt BV lakótelep területe. Felkéri a polgármesteri
hivatal útján a TVCS KHT-t, hogy készítsen kapacitás kimutatást a közmûbekötési
lehetõségekre vonatkozóan. Ha elkészült a
kapacitás-kimutatás, a képviselõ-testület
viszszatér annak eldöntésére, hogy melyik
területen kívánja a meglévõ kapacitást felhasználni. A kimutatás elkészültéig a Mûszaki Iroda csak azokra a kérelmekre adjon
ki építési engedélyt, ahol a közmûellátottság biztosított.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1. a Közép Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács „Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolat felújításának támogatása" tárgyú
pályázatán az Akácos út (Kossuth L. u. és
Mester u. közötti szakasza) felújítása céljából indulni kíván.
2. a pályázat benyújtásához szükséges
önrészt, 6.750.000 Ft-ot a felhalmozási
céltartalék keret terhére biztosítja.
3. a „Terület- és régiófejlesztési célelõirányzat" program keretében a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
pályázati felhívására 6. intézkedés „Bölcsõdei, óvodai és alapfokú oktatási, nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése" tárgyú pályázatán a Csépi út 57. sz.
alatt lévõ Szivárvány óvoda felújítása céljából indulni kíván.
4. a pályázat benyújtásához szükséges
önrészt, 6.330.000 Ft-ot a felhalmozási
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Tököl Város Képviselõ-testülete Tököl Város Önkormányzata 2005. évi
Közbeszerzési Ütemtervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Sorsz.

Közbeszerzés tárgya

Típusa

Beszerzés
becsült
értéke (Ft)

1.

építési beruházás

17.000.000

2005

2.

Szivárvány óvoda
felújítása
Ravatalozó felújítása

építési beruházás

14.900.000

2005

3.

GAMESZ bõvítése

építési beruházás

21.200.000

2006

4.

Aradi utcai iskola felújítása építési beruházás

24.028.000

2006

5.

Táj- és vendégház kialakít. építési beruházás

15.000.000

2006

6.

Bérlakás – építési program építési beruházás 40.000.000
(egészségház átalakítás)
Útépítés
építési beruházás 150.000.000

2006

7.
8.

2005 –
2006
2005

Malomparkoló kiépítése
R.K. templom elõtti
parkoló kiépítése
CBA parkoló kialakítása

építési beruházás

építési beruházás

16.000.000

2006

építési beruházás

16.000.000

2006

építési beruházás

15.000.000

2006

építési beruházás Víz-csatorna:
39.200.000
szolgáltatás
6.250.000

2005

14.

Játszótér rekultivációs
program
Piac téri vásár árusítóhelyeinek felújítása, fedett
árusítóhelyek kialakítása
Sporttelep és klubház
rekonstrukciója
Lakótelepi telkek
közmûvesítése
Településközpont rekonstrukciós terveinek készítése
Beruházási hitelfelvétel

szolgáltatás

120.000.000

2005

15.

Fõzõkonyha üzemeltetése szolgáltatás

72.000.000

2005

46.000.000

2005

9.
10.

11.
12.
13.

16.

Intézményi élelmiszer
beszerzés

1.905.000
2.737.000

Teljesítés Hirdetmény Eljárás
ideje feladásának típusa
ideje
2005.
május 31.
2005.
május 31.
2005.
szept. 30.
2005.
május 31.
2005.
szept. 30.
2005.
szept. 30.
2005.
május 31.
2005.
május 31.

Egyszerû
Egyszerû
Egyszerû
Nyílt
Egyszerû
Egyszerû
Nyílt
Egyszerû

Tervezett
közbeszerzésekért
felelõs személy
Polgármester,
Jegyzõ
Polgármester,
Jegyzõ
Polgármester,
Jegyzõ
Polgármester,
Jegyzõ
Polgármester,
Jegyzõ
Polgármester,
Jegyzõ
Polgármester,
Jegyzõ
Polgármester,
Jegyzõ

10.160.000
összesen:
14.802.000

árubeszerzés

Építési beruházás összesen:
383.130.000 Ft
Szolgáltatás összesen: 198.250.000 Ft
Árubeszerzés összesen: 46.000.000 Ft
Felkéri a Jegyzõt, hogy a Kbt. 42. §-a alá
tartozó közbeszerzési tárgyakról az összesített, elõzetes tájékoztatót készítse el, és a
jogszabályoknak megfelelõen küldje el a
Közbeszerzések Tanácsának.
céltartalék keret terhére biztosítja.
5. az M&F Szervezési Kft. (1073 Bp.,
Kertész u. 41.) által, az 1. és 2. pont szerinti pályázat összeállítására benyújtott ajánlatot elfogadja, az ajánlatokban szereplõ
pályázatírási díjat, bruttó 338.000 Ft +
738.000 Ft összeget a felhalmozási céltartalék keret terhére biztosítja.
6. felkéri a polgármestert, hogy a soron
következõ ülésre az 1., 2., 3. pontok figye-

2006

2005.
szept. 30.
2005.
szept. 30.

Egyszerû

2005.
szept. 30.
2005.
május 31
2005.
szept. 30.
2005.
május 31.
2005.
május 31
2005.
május 31.

Egyszerû

lembevételével a 2005. évi költségvetési
rendelet módosítását terjessze a képviselõtestület elé.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ új székeinek beszerzésére újabb ajánlatokat kér be, és a döntést az
áprilisi ülésre halasztja.

2005. április 4-i
Képviselõ-testületi ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete, engedélyezi, hogy a GAMESZ 1 fõ településfejlesztési menedzser (beruházási és vagyongazdálkodási feladatok ellátását végzõ)
közhasznú álláshelyet igényeljen a Munkaügyi Központtól, az álláshely fedezetét a
2005. évi költségvetésben TVCS Kht. részére pénzeszköz átadás címen tervezett

Egyszerû

Nyílt
Egyszerû
Nyílt
Nyílt
Nyílt

Polgármester,
Jegyzõ
Polgármester,
Jegyzõ
Polgármester,
Jegyzõ
Polgármester,
Jegyzõ
Polgármester,
Jegyzõ
Polgármester,
Jegyzõ
Polgármester,
Jegyzõ
Polgármester,
Jegyzõ

3,5 MFt összegbõl – idõarányosan – biztosítja. Felkéri a polgármester útján a
jegyzõt, hogy az 1)-2) pontok szerint az
elõirányzat változásokat vezesse át a költségvetési rendeleten.
Tököl Város Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. 41. §-a, valamint a
szociális támogatások és a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 7/1998. (03.
03.) sz. helyi rendelet 13. §-a alapján a
Szociális és Egészségügyi Bizottság
85/2005. (II. 24.) számú határozatát helyben hagyja, egyúttal Vukovné Sávoly Eszter Tököl, Kolozsvári u. 25. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja. Felkéri a polgármestert, hogy az 1) pont szerinti döntésrõl, és annak indokolásáról a határozatot kibocsássa.

8
Tököl Város Képviselõ-testülete a polgármester tájékoztatását a tököli szennyvíztisztító tulajdonjogával és üzemeltetésével kapcsolatosan folytatott egyeztetésekrõl tudomásul veszi, felhatalmazza a polgármestert és az üzemeltetõt, hogy külön
szerzõdésben rendezzék a kezelõi jogot
Szigethalom és Halásztelek településekkel, illetve döntsenek az új rácsatlakozókkal kapcsolatos fizetési kötelezettségrõl, illetve annak felhasználási módjáról.
Tököl Város Képviselõ-testülete a két
ülés között történt eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete az általános tartalékkeret terhére a GAMESZ
felhalmozási kiadásaira (a konyhára egy
darab használt fõzõüst megvásárlására)
500.000 Ft átcsoportosításáról szóló
1/2005. számú polgármesteri Utasítást elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a bizottságok és a polgármester munkájáról,
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
szóló a 2004. január 1-jétõl december 31ig terjedõ idõszakra vonatkozó beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1. pályázatot hirdet a Napsugár Óvoda
(2316 Tököl, Csépi út 6.) vezetõi állásának
betöltésére.
A megbízás feltételei:
- a megbízás 10 nevelési évre szól,
- a megbízás kezdõ napja: 2005. augusztus 1. napja
- a megbízás megszûnésének napja:
2015. július 31.
- jogszabályban elõírt végzettség
- 5 év szakmai gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- iskolai végzettséget igazoló diplomát
vagy annak hiteles másolatát,
- szakmai életrajzot,
- vezetési programot – mely szakmai
helyzetelemzésre épül és a fejlesztési
elképzeléseket is tartalmazza –.
A pályázat benyújtásának határideje: Az
Oktatási Közlönyben történt megjelenést
követõ 30. nap.
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Hoffman Pál polgármester (2316
Tököl, Fõ u. 117.)
A pályázat elbírálása a 2005. júniusi ülésen várható.
2. felkéri a polgármestert és az Oktatási
és Mûvelõdési Bizottságot a pályázati eljárás megszervezésére, az eljárás lebonyolítására, a döntések elõkészítésére
Tököl Város Képviselõ-testülete
1. pályázatot, hirdet a Sportcsarnok
(2316 Tököl, Aradi u. 56.) vezetõi állásának betöltésére.
A megbízás feltételei:
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- a megbízás 5 évre szól,
- a megbízás kezdõ napja: 2005. május
2. napja
- a megbízás megszûnésének napja:
2010. május 2. napja.
- jogszabályban elõírt végzettség
- 5 év szakmai gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- iskolai végzettséget igazoló okiratokat
vagy azok hiteles másolatát,
- szakmai életrajzot,
- vezetési programot – mely szakmai
helyzetelemzésre épül és a fejlesztési
elképzeléseket is tartalmazza –.
A pályázat benyújtásának határideje: A
Magyar Nemzetben történt megjelenést
követõ 30. nap.
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Hoffman Pál polgármester (2316
Tököl, Fõ u. 117.)
A pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ képviselõ-testületi ülés.
2. felkéri a polgármestert a pályázati eljárás megszervezésére, az eljárás lebonyolítására, a döntések elõkészítésére.
3. amennyiben a pályázati eljárás 2005.
május 1. napjáig nem bonyolódik le, Tomin István vezetõi megbízását az új pályázat elbírálásáig meghosszabbítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi
önszervezõdõ közösségek 2005. évi támogatására pályázatot ír ki, egyben felkéri a
polgármestert, az alábbi felhívás közzétételére.
Pályázati kiírás
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, és 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 pályázatban fel kell tüntetni a
bejegyzett szervezet/közösség
- célját, mûködési bázisát, a tevékenységükkel érintettek körét (pl. társadalmi
rétegzõdés, létszám),

- a tevékenységének tartalmát, idõtartamát,
- támogatás felhasználási célját,
- által kért támogatás összegét,
- elszámolás módjára vonatkozó kérését
(melynek hiányában csak a számlával
elszámolt támogatás fogadható el.),
- képviseletére jogosult személyt (aki késõbb a megállapodás megkötésére és
az elszámolásra is felhatalmazással
bír),
- bankszámlaszámát.
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 támogatás átutalását befogadó háttérintézménnyel kötött megállapodást, melyben a háttérintézmény
bankszámlaszáma is szerepel.
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.
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 benyújtástól számított 30 napon belül.
Az elbírálásról, a támogatások odaítélésérõl a Szociális és Egészségügyi, valamint
az Oktatási és Mûvelõdési Bizottságok 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 öszszeggel minden esetben el kell számolni, a
2005. évi támogatás elszámolási határideje: 2005. december 1. napja, az el nem
számolt összeget vissza kell téríteni. Azok a
közösségek, melyek elszámolási és beszámolási kötelezettségüknek a megjelölt határidõre nem tesznek eleget, a 2005. évi
támogatási lehetõségekbõl kizárják magukat. Bõvebb felvilágosítást az 520-900 telefonszámon lehet kérni, Bagyó Mártonnétól.
Tököl Város Képviselõ-testülete a polgármesteri hivatal 2004. évi munkájáról
szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a bölcsõde 2004. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
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Gyermekjóléti Szolgálat 2004. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Védõnõi Szolgálat 2004. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi, a létszámbõvítésre vonatkozó javaslatot jelenleg forrás hiányában nem áll módjában támogatni.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2004. évi
munkájáról szóló beszámolót tudomásul
veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
Sportcsarnok 2004. évi munkájáról szóló
beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a GAMESZ 2004. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testületének
dr. Balla Máriával, dr. Halász Ilonával, dr.
Elekes Edittel (Patiens Kft.), dr. Kerékgyártó Istvánnal, dr. Medveczky Sándorral
kötött, háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerzõdések készenléti szolgálat
és hétvégi ügyelet díjtétele 2004. május 1.
és 2004. december 31. közötti idõszakra
vonatkozóan – visszamenõ hatállyal – a
határozat melléklete szerint változik. Felhatalmazza a polgármestert a szerzõdésmódosítások aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Rendõrõrs Tököl Város területén
2004. évben végzett tevékenységérõl szóló
beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Kézfogás Harangjáért Alapítvány (Keszthely,
Fõ tér 1.) részére anyagi forrás hiányában
nem nyújt támogatást. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete az „Élni szeretnénk" Alapítvány (1088 Budapest,
Népszínház u. 13. III/1.) részére 20.000 Ft
támogatást biztosít az általános tartalék
terhére. Felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Tököl Város Képviselõ-testülete a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola (90200 Ukrajna, Beregszász, Illyés
Gyula sétány 1.) részére 100.000 Ft támogatást biztosít az általános tartalék terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
2005. május 7-én megrendezésre kerülõ
Pest Megyei Óvodások XIII. Néptánc Találkozóra az általános iskola földszinti termei és a Sportcsarnok térítésmentes használatához hozzájárul.
Tököl Város Képviselõ-testülete az Iskolaszék által 2005. április 16-án megrendezésre kerülõ „Szülõk-Nevelõk Báljára” a
Mûvelõdési Központ és Könyvtár nagytermének térítésmentes használatához hozzájárul.
Tököl Város Képviselõ-testülete – heti
egy alkalommal, 1,5 óra idõtartamban – a
tököli Öregfiúk Labdarúgó csapat térítésmentes Sportcsarnok használatához a
2005. április 4-tõl 2005. december 31. közötti idõszakra hozzájárul.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Duna utca – Kisfaludy utca sarkán a lakossági hirdetõtábla elhelyezéséhez tulajdonosi
hozzájárulását adja és használatát határozott idõre, 2006. december 31-ig térítésmentesen engedélyezi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a VÁMOS Kft. kérelmére, a lakótelep területén
található Kisfaludy u. 5. sz. alatti ingatlan
elektromos energia ellátásához szükséges
földkábel megépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a GA
Magyarország Kft. kérelmére, az Állomás
utca páratlan, a Dobó Katica utca páros,
az Alma utca páratlan, a Kodály Zoltán
utca páros oldali területén, a Szadova út és
Csépi úti oszlopok összekötéséhez szükséges földkábel megépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete Barcs

János: Lila bádog címû könyvének kiadásához 30.000 Ft összegû támogatást biztosít az általános tartalékkeret terhébõl, a
Hungarovox Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., mint kiadó részére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Múzeum Baráti Társaság kérésére Dr. Novák
László: „Pest-Pilis-Solt vármegye népe a
XVIII. században", és „Mária Terézia úrbéri
összeírása Pest-Pilis-Solt vármegyében" címû
köteteinek kiadását 30.000 Ft öszszeggel
támogatja az általános tartalékkeret terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete Rédl
Tibor felajánlását, amely a telekalakítással
kialakuló 2726 hrsz-ú, 2809 m2 és 1644/9
hrsz-ú, 470 m2 területû útszakasz önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vételére
vonatkozik, abban az esetben fogadja el,
amennyiben az újonnan kialakuló út kiépítését és az új telkek közmûvekkel történõ ellátását a tulajdonos vállalja, és erre
vonatkozó nyilatkozatát a Mûszaki Irodába benyújtja. Amennyiben a késõbbiekben a város költségvetése lehetõvé teszi, az
út és a közmû kiépítését az önkormányzat
támogatja. Felkéri a polgármestert, hogy a
megállapodásokat kösse meg, az ingatlan
nyilvántartásba történõ bejegyzéshez
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete elviekben támogatja Vajda Elemér és Jankovics Zoltán mezõgazdasági-haszonbérleti
kérelmét, felkéri a kérelmezõket, hogy
nyújtsanak be látványtervet, valamint a
projekt kapcsán egyeztessenek az elsõfokú
engedélyezõ hatósággal (K-D-V Vízügyi
Igazgatóság), és az õ elvi hozzájárulásukat
is nyújtsák be. A fentieket követõen visszatér a kérelem tárgyalására.
Tököl Város Képviselõ-testülete Kiss
Mátyásné Szigethalom, Fenyõ u. 12. szám
alatti lakos otthoni vérvétel lehetõségének
támogatására vonatkozó kérelmét támogatja oly módon, hogy a Tököl Szociálpolitikai Lehetõségeinek Fejlesztéséért Ala-

Tököl Város Képviselõ-testülete a 2004. évi pénzmaradvány elszámolását
az alábbiak szerint fogadja el:
Megnevezés
eFt-ban

1.
Hivatal

2.
HKÖ

3.
NKÖ

4.
1+2+3 össz.

5.
GAMESZ

Záró pénzkészlet
Aktív átfutó elszámolás
Passzív átfutó elszámolás
Aktív függõ elszámolás
Passzív függõ elszámolás
Helyesbített pénzmaradvány
GAMESZ kiutalatlan támogatása
GAMESZ pénzmaradvány elvonás
Állami támogatás visszafiz. (Ktv. 3. sz. mell.)
Állami támogatás visszafiz. ( Ktv. 5. sz. mell.)
Adóerõ képesség miatti SZJA visszafizetése
Költségvetési pénzmaradvány

168.168
13.175
-40.049
24.637
–
165.931
-35.282
5.132
-5.067
-65
-6.918
123.731

259

491

168.918
13.175
-40.049
24.637

3.839
9.560

–
259

–
491

259

491

166.681
-35.282
5.132
-5.067
-65
-6.918
124.481

862
-7.609
6.652
35.282
-5.132

36.802

6.
Önkorm.
összesen
172.757
22.735
-40.049
25.499
-7.609
173.333
–
–
-5.067
-65
-6.918
161.283
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Az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások bérleti díja
(Az alábbi összegek 2004. január 1. napjától a tárgyévi fogyasztói árindex mértékével
emelkednek minden év január 1. napjától)
Összkomfortos lakás esetén
Komfortos lakás esetén:
Félkomfortos lakás esetén:
Komfort nélküli lakás esetén:

345 Ft/m2,
230 Ft/m2,
115 Ft/m2,
92 Ft/m2,

Az önkormányzat által fenntartott intézmények étkezési térítési díja 2005.
február 1. és 2006. január 31. között
nappali étkezési személyi térítési díjak
Óvoda egész napos:
215
ebbõl tízórai:
30
ebéd:
154
uzsonna:
30
Általános Iskola 7-10 éves:
264
ebbõl tízórai:
39
ebéd:
186
uzsonna:
39
Általános Iskola 11-14 éves:
299
ebbõl tízórai:
45
ebéd:
209
uzsonna:
45
Bölcsõde egész napos:
171
ebbõl tízórai:
25
ebéd:
121
uzsonna:
25
Szociális étkeztetés:
ebéd:
316
ebéd kiszállítással:
350
Személyzeti étkeztetés:
316
ebbõl ebéd:
316
Kötelezõ étkezõk egész napos:
399
ebbõl tízórai:
70
ebéd:
258
uzsonna:
70
Vendégétkezõk:
427
ebbõl ebéd:
429
pítvány részére 200.000 Ft támogatást
nyújt a vérvételhez szükséges tûk megvásárlására az általános tartalék terhére.

2005. április 25-i Képviselõtestületi ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
által kiírt pályázatra a hajózási eszközök
felújításának támogatására pályázatot
nyújt be, amennyiben az üzemeltetõ határidõre a szükséges dokumentumokat
benyújtja. A hajózási eszközök tekintetében a pályázat benyújtásához szükséges
saját forrás összegét, 30% önrészt, összesen 1.380.375 Ft-ot a felhalmozási céltartalék keret terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos nyilatkozatok kibocsátására, a pályázaton esetlegesen elnyert pénzösszeg átadás-átvételi megállapodásának megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete az

bruttó eladási ár
247
35
177
35
304
45
214
45
344
52
240
52
197
29
139
29
363
402
363
363
459
81
297
81
491
491

Olasz Fagyizó elõtti közterület használatához (Tököl, Mester u. 5.) 250 Ft/m2/hónap díjfizetés ellenében 2005. május 1. –
2005. augusztus 31. közötti idõszakra
hozzájárul, és felkéri a polgármestert a
bérleti szerzõdés megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Hõsök terén lévõ, Fõ út és Csépi út mentén
húzódó járdaszakaszok felújítására vonatkozó, Pannon Park Forest Kft. által benyújtott ajánlatot elfogadja, a pótmunkára bruttó 1.923.000 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék keret terhére. Az utcanév és eligazító táblákra a Tököl címer elhelyezését támogatja, azok elkészítését a
Pannon Park Forest Kft.-tõl pótlólag megrendeli, a pótmegrendeléshez bruttó
159.000 Ft-ot biztosít a városgazdálkodási
keret terhére. Felkéri a polgármestert,
hogy a pótmunkák vonatkozásában a
Pannon Park Forest Kft.-vel a vállalkozási
szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
2004. évben végzett ellenõrzésekrõl szóló

tájékoztatót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a ravatalozó felújítására bruttó 12.000.000 Ftot biztosít a felhalmozási céltartalék keret
terhére, az Aradi utcai Általános Iskola
felújítási munkáira (nyílászárók cseréje)
bruttó 18.000.000 Ft-ot biztosít, a felhalmozási céltartalék keret terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
152/2005. (IV. 25.) számú határozatban
foglalt feladatok közbeszerzési eljárások
lebonyolítására benyújtott ajánlatok közül
a TAKTA-OSI Kft. ajánlatát fogadja el, az
ajánlatban szereplõ ravatalozó felújítására
270.000 Ft + ÁFA összeg (két részletben
fizetve), és az általános iskola felújítására
270.000 Ft + ÁFA (két részletben fizetve)
megbízási díjat a szakértõi díjkeret terhére
biztosítja. Felkéri a polgármestert a megbízási szerzõdés megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete álláspontja kialakításához kéri, hogy a kérelmezõ a benyújtott anyagot frissítse, a tulajdonviszonyokat tisztázza a helyrajzi
szám megjelölésével, a rekultivációs tervek alapján az engedélyezõ hatóság és a
tulajdonosok elvi engedélyét, hozzájárulását szerezze be.
Tököl Város Képviselõ-testülete dr.
Koczka Gábor, Tököl Város Önkormányzata jogi képviselõjének beszámolóját az
önkormányzat jogi ügyeinek állásáról, valamint a tartós ügyvédi megbízási jogviszony alapján végzett tevékenységrõl, tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
220/2004. (VII. 26.) számú képviselõ-testületi határozattal jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi,
egyben a határozat mellékletét képezõ
Közbeszerzési Szabályzatot alkotja meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
100/2005. (III. 29.) számú határozatának
3. és 4. pontját visszavonja. A Pest Megyei
Területfejlesztési Tanács „Önkormányzati
tulajdonú óvodák általános- és középiskolák bõvítése, felújítása" célú pályázatán a
Csépi út 57. sz. alatt lévõ Szivárvány Óvoda felújítása érdekében indulni kíván. A
pályázat benyújtásához szükséges önrészt,
6.750.000 Ft-ot a felhalmozási céltartalék
keret terhére biztosítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete felkéri a polgármestert, hogy 2005. szeptember 30-ig vizsgálja meg az önálló
ügyeleti rendszer létrehozásának feltételrendszerét.
Tököl Város Képviselõ-testülete a civil
közösségek részére kiírt pályázaton 2004.
évben elnyert összegek felhasználásáról
szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete az
alapítványok részére 2004. évben biztosított összegek felhasználásról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete az
Olajterv Tervezõ Iroda Szolgáltató Kft.

Városházi hírmondó
kérelmére nem ad tulajdonosi hozzájárulást a tököli 085/1, 085/2, 0123 hrsz-ú külterületi földutak tekintetében a Százhalombatta – Tiszaújváros között húzódó
szénhidrogén szállító termékvezeték
megépítéséhez. Amennyiben közigazgatási eljárás keretében a beruházó megkapja az engedélyt, akkor az útfelbontás idejére elkerülõút biztosítását kéri.
Tököl Város Képviselõ-testülete az
RGT Hungary Kft. (1155 Budapest Törökszegfû tér 2.) mûfüves pálya kialakítására vonatkozó ajánlatát elnapolja, bõvebb anyag és referenciamunka benyújtását kéri.
Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli 0281 hrsz-ú nyúlgát 1252 m2 nagyságú
részére a területbérletet 2005. december
31-ig biztosítja Varsányi Józsefné Tököl,
Táncsics M. u. 4. sz. alatti lakos részére. A
bérleti díjat 95.000 Ft/év összegben határozza meg, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti feltételekkel a
szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a P.
GIGÓ Kft. kérelmére a 1577 hrsz-ú (Szélsõ u.) területén létesítendõ elektromos
hálózat villanyoszlopos kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete Hoffman Pál polgármester részére 2005. április hónapban 3 nap szabadságot engedélyez.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
Master Sky Kft. kérelmét – amelyet a Légügyi Hatóság vizsgál – a zajvédelmi övezet
csökkentésére és a kisgépes forgalom növelésére vonatkozóan, a tulajdonosi kör
konkrét hasznosítási elképzeléseinek
megismeréséig indokolatlannak tartja.
Végleges álláspontot a képviselõ-testület a
komplex hasznosítási elképzelések ismeretében kíván kialakítani.

Tököl Város Képviselõtestületének
2005. évi rendeletei
A Képviselõ-testület hatályos, egységes szerkezetû rendeletei Tököl Város
honlapján megtalálhatók (www.tokol.hu)
Tököl Város Önkormányzat Képviselõtestületének 1/2005. (I. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2002. (III. 26.) számú rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és
16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 21. § (1) bekezdésében és 23. §ban kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási
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díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.)
Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2002. (III. 26.) számú rendeletét (a továbbiakban: a rendelet) az
alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 14. §-a az alábbi (14) és
(15) bekezdéssel egészül ki:
(14) Üdülõingatlan esetében (Parkerdõ) az intézményes szemétszállítást az állandó lakosok egész évben, az állandó bejelentett lakcímmel nem rendelkezõ –
idényjelleggel ott tartózkodó – üdülõtulajdonosok az év 6 hónapjában – április
15-tõl október 15-ig - kötelesek igénybe
venni a szüneteltetés kérésére vonatkozó
(15) bekezdésben meghatározott feltételek betartásával
(15) A üdülõtulajdonos mentesül e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott hulladékszállítási díjfizetési kötelezettsége alól október 16. és április 14.
között, ha a közszolgáltatás szüneteltetését kéri arra tekintettel, hogy üdülõingatlanában idényjelleggel tartózkodik, és
ingatlanát más sem használja. A bejelentést írásban (ajánlott levélben) kell a közszolgáltatónak megküldeni. A szüneteltetés iránti bejelentést a tárgyév szeptember 15. napjáig lehet megtenni, késedelmes bejelentés esetén a szüneteltetés
kezdete a bejelentést követõ hónap elsõ
napja. Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos
ezt írásban, haladéktalanul köteles a szolgáltatónak bejelenteni.
2. § E rendelet 2005. január 20. napjától lép hatályba.
Tököl Város Önkormányzat Képviselõtestületének 2/2005. (II. 1.) számú rendelete a köztisztviselõk jogállásáról szóló
22/2002. (XII. 10.) számú rendelet módosításáról
Tököl Város Képviselõ-testülete (a továbbiakban a Képviselõ-testület) 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 a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 22/2002. (XII. 10.) számú rendeletét
(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 4. § (2) bekezdés a) pontja az
alábbiak szerint változik:
„a) a bérlettel vagy menetjeggyel való
elszámolás esetén, a bérlet vagy a menetjegy árának 80%-át helyi érdekû vasúton,
helyi díjszabással közlekedõ helyi vagy távolsági buszon a 78/1993. (V. 13.) számú
Kormányrendelet, a 39/1999. (XII. 20.)
számú KHVM rendelet, valamint a sze-

mélyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény figyelembevételével. A
munkába járással kapcsolatos utazási költségek térítése utazási bérlet leadása ellenében történhet. Az utazási bérleten
szerepelnie kell a magánszemély utazási
igazolványának számának vagy ennek hiányában a saját nevére szóló számlával kell
igazolnia az általa történt felhasználást."
2. § A R. 12. § (4) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„(4) A már megállapított (1) és (2) bekezdés szerinti illetménykiegészítés mértéke – a Ktv. 44/A. § (5) bekezdése alapján
– és a (3) bekezdés szerinti vezetõi illetménypótlék – a Ktv. 46. § (5) bekezdése
alapján – nem csökkenthetõ."
3. § E rendelet 2005. február 1. napján
lép hatályba, de rendelkezései 2005. január 1. napjára visszamenõleges hatályúak.
Tököl Város Önkormányzat Képviselõtestületének 3/2005. (II. 1.) 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 4.§-a hatályát veszti.
2. § A rendelet 1. számú melléklete
helyébe e rendelet melléklete lép.
3. § A rendelet 2. számú melléklete hatályát veszti.
4. § E rendelet 2005. március 1-jén lép
hatályba.
Tököl Város Képviselõ-testületének a
2005. évi költségvetésrõl szóló 4/2005. (III.
1.) számú rendelete
A rendeletet terjedelme miatt e kiadvány nem tartalmazza, a Könyvtárban
megtalálható.
Tököl Város Képviselõ-testületének
5/2005. (III. 1.) számú rendelete Tököl Önkormányzat 2004. évi költségvetésérõl szóló, többször módosított 6/2004. (III. 2.)
számú rendeletének módosításáról
A rendeletet terjedelme miatt e kiadvány nem tartalmazza, a Könyvtárban
megtalálható.
Tököl Város Képviselõ-testületének
6/2005. (III. 1.) számú rendelete a víz és
csatornadíjak megállapításáról szóló
10/2000. (III. 22.) számú rendeletének módosításáról
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Jármûrõl-járVendéglátás mûben történõ
kereskedelem

Gépjármû
Építési anyagok
tárolása
tárolása
közterületen
közterületen

Közterület-használati díjak
Építõanyag, építési segédeszköz, segédüzemi berendezések anyag tárolása 3 napon belül
Díjmentes
Közüzemi berendezések javításához szükséges állványzat tárolása 3 napon belül
Díjmentes
Építési anyag tárolása szabadon ömlesztett állapotban (pl.: sóder, homok, salak, építési törmelék)150 Ft/hó/m2
Építési anyag tárolása raklapon, konténerben, egységrakatban (tégla, cserép, gerenda, stb.)
100 Ft/hó/m2
Építési segédeszköz: (állványanyagok, segédüzemi berendezések, daruk)
100 Ft/hó/m2
Építési törmelék, bontási anyagok szabadon ömlesztett állapotban
150 Ft/hó/m2
Építési törmelék, bontási anyagok: konténerben (konténer ûrmértékétõl függetlenül)
400 Ft/hó/m2
Üzemképtelen, hatósági jelzéssel el nem látott tehergépjármû
2.500 Ft/hó/m2
Üzemképtelen, hatósági jelzéssel el nem látott személygépkocsi, utánfutó lakókocsi
2.000 Ft/hó/m2
Gépjármûvek tárolása közterületen (javító mûhely elõtti közterület /csak éves bérlet/)
5 Ft/nap/m2
Személygépkocsi kijelölt parkolóhelye (közterületi parkolóban)
10.000 Ft/év/jármû
Tehergépjármû kijelölt parkolóhelye (közterületi parkolóban) 10 t összsúlyig
50.000 Ft/év/jármûegység
Tehergépjármû kijelölt parkolóhelye (közterületi parkolóban) 10 t összsúly felett 100.000 Ft/év/jármûegység
Mozgó jármûbõl történõ árusítás (fagylalt, szódavíz, élelmiszer)
Telepített jármûrõl történõ árusítás (Büfés kocsi /kürtõs kalács/, szeszmentes italokkal)
Telepített jármûrõl történõ árusítás (Büfés kocsi szeszes italokkal)
Telepített jármûbõl(ben) árusítás (könyv, iparcikk, /élelmiszert kivéve/)
Közterületi kerthelyiség kialakítása (beleértve: sátor, ideiglenes pavilon) esetében az alapdíj
Pótdíj, ha alkohol árusítása nélküli tevékenységet folytat
Pótdíj, ha alkoholárusítással folytat tevékenységet
Közterületi kerthelyiség kialakítása ÁRUSÍTÓHELY+ASZTALOK
(BÚCSÚBAN HA SZESZESITAL ÁRUSÍTÁSA IS FOLYIK)

Árusítás közterüle- Újság, könyv (és egyéb iparcikknek minõsülõ árusító pavilon)
ten (meghatározott Élelmiszer (ÁNTSZ -engedéllyel rendelkezõk részére)
helyen)
Ital- és kávéautomaták
Árusításvendéglátás:
Kiállítás, mutatványosi lehetõség
Sportrendezvények
Egyéb rendezvények

Hirdetõtáblák

Elõtetõk

Kiállítás, árusítás nélkül
Mutatványosi tevékenység (hinta, céllövölde, szabadtéri színház stb.
/csak engedéllyel rendelkezõk részére /)

100 Ft/nap/m2
100 Ft/nap/m2
500 Ft/nap/m2
100 Ft/nap/m2
200 Ft/hó/m2
10 Ft/hó/m2
50 Ft/hó/m2
150 Ft/nap/m2
150 Ft/hó/m2
100 Ft/nap/m2
1.000 Ft/hó/db
50 Ft/nap/m2
150 Ft/nap/m2

Közúton (futóverseny, kerékpáros verseny stb. /kivétel géperejû jármûvek versenye /)
díjmentes
Közúton géperejû jármûvek versenye (rendõrhatósági engedély alapján)
150 Ft/résztvevõ

Vallási, felekezeti, pártrendezvények (rendõrhatósági engedély alapján, bejelentési kötelezettséggel) díjmentes
Filmforgatás (játékfilm, TV-film, reklámfilm, illetve közvetítés)
25.000 Ft/nap
Dokumentum, Híradó és egyéb film
díjmentes
30 cm benyúlásig a közterületbe (Bejelentési kötelezettség mellett)
A közterületbe 30 cm benyúláson túl, építési engedély köteles
(ha reklámhordozót, cégfeliratot nem hordoz)

díjmentes
díjmentes

Üzlethomlokzaton elhelyezett, a közterületbe 30 cm-en túl benyúló elõtetõ
(melyen reklám, cégfelirat üzlet megnevezése van)
500 Ft/hó/m2
A közterületbe 30 cm-en túl benyúló bármilyen reklám, cégfelirat, hirdetõ berendezés, vitrin stb. 1.000 Ft/hó/m2
A közterületen lévõ és az Önkormányzat tulajdonát képzõ létesítményen elhelyezett reklámok
a., Buszvárakozón
1.000 Ft/év/m2
b., „Városi” létesítményen
1.500,00 Ft/év/m2
c., Reklámfelület (bérelhetõ felületen)
1.000 Ft/hó/db
1 m2-ig
1.500 Ft/hó
1 m2 felett minden további megkezdett m2 után
500 Ft/hó
d., Tájékoztató tábla hátoldalán (Térképes tábla) 0,25 m2-ig
Közcélokat szolgáló tájékoztató tábla, mely csak a szolgáltatás helye felé mutat (nyíl)
díjmentes
Egyedi reklámtáblák (szabadon állóan elhelyezve a közterületen)
1.000 Ft/hó/m2
1 m2 területig
2
2
1 m felett minden további megkezdett m után
1.000 Ft/hó/m2
Nagyméretû reklámtáblák közterületi elhelyezése
Külön egyedi szerzõdés alapján történik
Fényreklámok („mozgó fénnyel”)
Külön egyedi szerzõdés alapján történik
Mozgó hangosan beszélõvel történõ hirdetés
500 Ft/nap
Hirdetmények, hirdetések (Mozimûsor, disco, egyéb hirdetmény, reklám)
Külön egyedi szerzõdés alapján

Vezetékek
Föld alatti vezeték
Légvezeték

20.000 Ft/km/év
80.000 Ft/km/év

Városházi hírmondó
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. § A rendelet 3. § (5) bekezdése az
alábbiak szerint változik:
„(5) Az utólagos víz- és csatornahálózatra kötés közmû-hozzájárulási díja:
- vízhálózatra kötés esetén: 49 eFt/ingatlan
- csatornahálózatra kötés esetén:
86 eFt/ingatlan."
3. § E rendelet 2005. április 1-jén lép
hatályba.
Melléklet: Ivóvíz- és szennyvíztisztítási díj
mértéke 2005. április 1-jétõl 2006. áprilisig
Szolgáltatott víz ára:
Lakossági:
189,40 Ft/m3 (ÁFÁ-s ár)
Közületi:
278,20 Ft/m3 (ÁFÁ-s ár)
Szennyvíztisztítás ára:
Lakossági:
172,30 Ft/m3 (ÁFÁ-s ár)
Közületi:
286,80 Ft/m3 (ÁFÁ-s ár)
Tököl Város Képviselõ-testületének
7/2005. (III. 1.) számú rendelete a talajterhelési díjról szóló 18/2004. (VII. 27.) sz.
rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében, illetve a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
21/A. § (2) és a 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díj fizetésének helyi szabályairól szóló 18/2004.
(VII. 27) sz. rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1. § A rendelet 1. § (3) bekezdése hatályát veszti.
2. § A rendelet 2. §-a az alábbi rendelkezésre módosul:
(1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem
köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági,
illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az
egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a
kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követõ 90. naptól terheli.
(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség
azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok
szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító
kisberendezést alkalmaz, és a kibocsátás
közvetlen környezetében a kibocsátó által
létesített megfigyelõ objektumban a talajjal kapcsolatban lévõ felszín alatti vízben a
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kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik
komponens tekintetében sem haladja
meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követõ hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.
(3) A (2) bekezdés szerinti felmérés
eredményét a kibocsátó köteles öt évig
megõrizni, és ellenõrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.
3. § A rendelet 3. § (2) bekezdése az
alábbi rendelkezésre módosul:
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott,
vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetõség hiányában az átalány alapján
meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz menynyiségével.
4. § Jelen rendelet a kihirdetés napján
lép hatályba.
Tököl Város Képviselõ-testületének
8/2005. (IV. 5.) számú rendelete a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2002.
(III. 26.) számú rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
35. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodási
tervek részletes tartalmi követelményeirõl
szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet
rendelkezéseire figyelemmel a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
9/2002. (III. 26.) számú rendeletét (a továbbiakban: a rendelet) az alábbiak szerint
módosítja:
1. § A rendelet címe az alábbiak szerint
változik:
„A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a helyi hulladékgazdálkodási
tervrõl"
2. § A rendelet preambuluma az alábbiak szerint változik:
„Preambulum
Tököl Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (a továbbiakban a képviselõ-testület) a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban Hgt.) 21. § (1) és 35. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban Dr.) és a
hulladékgazdálkodási tervek részletes tar-

talmi követelményeirõl szóló 126/2003.
(VIII. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseire
figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:"
4. § A rendelet az alábbi VI. fejezettel
egészül ki, azzal, hogy a korábbi VI. fejezet számozása VII. fejezetre módosul:
„VI. fejezet HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV
5. § A rendelet az alábbi 23/A. §-sal
egészül ki:
„Tököl Város 2004-2008. közötti idõszakra vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási Tervét e rendelet melléklete tartalmazza."
6. § E rendelet kihirdetése napján lép
hatályba.
A Hulladékgazdálkodási Tervet terjedelme miatt e kiadvány nem tartalmazza,
a Könyvtárban megtalálható.
Tököl Város Önkormányzat 9/2005.
(IV. 26.) számú rendelete Tököl Város
Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról
A rendeletet terjedelme miatt e kiadvány nem tartalmazza, a Könyvtárban
megtalálható.
Tököl Város Képviselõ-testületének
10/2005. (IV. 26.) számú rendelete Tököl
Önkormányzat 2005. évi költségvetésérõl szóló 4/2005. (III. 1.) számú rendeletének módosításáról
A rendeletet terjedelme miatt e kiadvány nem tartalmazza, a Könyvtárban
megtalálható.

Tájékoztató a kábeltelevíziós hálózat
építésérõl
Legutóbbi híradásunk óta a kábeltelevíziós hálózat beruházásának elõkészítése sokat haladt elõre. Sikerült megállapodni az Elektromos Mûvekkel, így a
hálózat építése a meglévõ elektromos
oszlopsoron történik. Azokon a helyeken, ahol a légvezetékes építés végképp
nem volt megoldható, föld alatti kábelépítést terveztünk.
A kiviteli terveket Tököl város teljes
területére 2005. január 15-re elkészítettük. Ezután az elkészített kiviteli terveket benyújtottuk valamennyi illetékes területhez és közmûtulajdonoshoz egyeztetésre, engedélyeztetésre. Az engedélyeket mindenkitõl megkaptuk
Az egyeztetett kiviteli terveket az építési engedély kiadása érdekében benyújtottuk a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalához. A kivitelezés engedély
kiadása után megkezdõdhet.

Folytatás a 14. oldalon
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Városházi hírmondó

A hulladékszállítás díja 2005. január 1-tõl
Adónem
Családi házas és társasházi övezetben
lakossági díjtétel
Üdülõövezeti díjtétel:
- április 15-e és október 15-e között
- október 16-a és április 14-e között

Az adó mértéke (ÁFÁ-s ár)
966 Ft/hó/háztartás/120 l edényzet
966 Ft/hó/háztartás/120 l edényzet
483 Ft/hó/háztartás/120 l edényzet

Helyi adó mértékek
Adónem

Az adó mértéke

Építményadó
- nem lakás céljára szolgáló épületek közül
a vállalkozás céljára szolgáló épület
- nem lakás céljára szolgáló épületek közül
az üdülõ, kivéve azok kiegészítõ helyiségei:
Kommunális adó
Helyi iparûzési adó

350,-Ft/m2
450-Ft/m2
6.000,-Ft/év
az adóalap 2 %-a

Ivóvíz és szennyvíztisztítási díj mértéke 2005. április 1-tõl 2006. április 1-ig
Szolgáltatott víz ára:

Lakossági:
Közületi:

189,40 Ft/m3 (ÁFÁ-s ár)
278,20 Ft/m3 (ÁFÁ-s ár)

Szennyvíztisztítás ára:

Lakossági:
Közületi:

172,30 Ft/m3 (ÁFÁ-s ár)
286,80 Ft/m3 (ÁFÁ-s ár)

Az utólagos víz- és csatornahálózatra kötés közmû-hozzájárulási díja
Vízhálózatra kötés esetén
Csatornahálózatra kötés esetén

49 eFt/ingatlan
86 eFt/ingatlan

A sírhely megváltásának díjai
(A feltüntetett díjak ÁFA nélkül értendõk!)

Egyszemélyes sírhely
Kétszemélyes sírhely
Gyermeksírhely
Urnafülke
Urnasírhely
Mélyített sírhely
Sírbolt

Használati idõ (év) Megváltási díj (Ft/használat idõ)
35
10.000.35
15.000.35
Térítésmentes
10
6.000.10
6.000.25
15.000.60
60.000.-

A kegyeleti közszolgáltatás igénybevételének díjai
(A feltüntetett díjak ÁFA nélkül értendõk!)
A díjak fajtái
Ravatalozó igénybevételi díj
Hûtõkamra igénybevételi díj
Sírásás díja (normál)
Sírásás díja (mélyített)
Sírkövesek díja
Kripta építése
Temetõfejlesztési hozzájárulás

Díjak
10.000 Ft/temetés
1.000 Ft/nap
8.000 Ft/temetés
10.000 Ft/temetés
3.000 Ft/nap
5.000 Ft/nap
10.000 Ft/temetés

A mezõõri járulék mértéke
A mezõõri járulék mértéke 2003. évben 2594 ha-t figyelembe véve 200.-Ft/ha/év

Folytatás a 13. oldalról
A lakótelepen üzemelõ fejállomást a
Mester utcában a volt GAMESZ épületébe telepítjük át. A fejállomástól öt optikai kábel épül, így a települést hat tápterületre osztottuk.
Fejáll. területe : Mester u. - Kolozsvári
u. (K. oldal ) - Sport u. - Kun u. - Ráckevei út.
1. számú terület: Barackos u. déli oldala és a Mester u. - Akácos u közötti terület.
2. számú terület: Akácos u. - Mester u.
déli oldal - Kolozsvári u. keleti oldal Csépi út észak-keleti oldal - HÉV vágány
által határolt terület
3. számú terület: Ráckevei út - Kun u. Csépi út ÉK-i oldal - HÉV vágány
4. számú terület: A HÉV vonaltól délkeletre esõ terület
5. számú terület: Barackos u. déli oldalától északra fekvõ terület + a Pesti úti lakótelep.
A kivitelezés során elõször a lakótelep és
a Mester u. közötti hálózat épül meg,
majd áttelepítjük a fejállomást az új helyére. Így legkorábban a fejállomás és az
5. számú optikai NODE területén történhetnek meg a bekapcsolások, ennek
idõpontja várhatóan július - augusztus
hónap. Ezek után a másik három területen október végéig minden jelentkezõt
bekötünk, tehát nem lesz nagy különbség idõben az egyes területek üzembe
helyezése között...
Jelenleg érvényes szerzõdéses feltételek az új jelentkezõk számára:
Rácsatlakozási díjak:
KTV rácsatlakozási díj
30 000 Ft
(két részletben: jelentkezés + bekötés)
HBO rácsatlakozási díj
5 000 Ft
(jelentkezéskor)
Internet rácsatlakozási díj 20 000 Ft
(kétéves szerzõdésnél nem kell fizetni)
10 000 Ft (egyéves szerzõdésnél)
Havi díjak:
„A” csomag (21 csatorna) 2 100 Ft/hó
„B” csomag (21 csatorna + HBO) 4 700
Ft/hó
Internet (128/64 kbit/s ) 6 500 Ft/hó
Internet (256/64 kbit/s ) 9 950 Ft/hó
Jelentkezõket továbbra is folyamatosan
elfogadunk, az itt közölt pénzügyi feltételekkel. Jelentkezni lehet a Duna u. 5/3
szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban
minden szerdán 15.00-19.30 között.
Telefon: 06-20-9326-477 vagy
06-20-9326-478.
Várjuk jelentkezésüket!
Szívesen adunk mindenkinek tájékoztatást. Keressenek bennünket.
Tököl, 2005. április 27.
Polócz Ferenc ügyvezetõ igazgató
www.tokol.hu

