Városházi

hírmondó
Tököli Tükör melléklete III.

Fontosabb testületi határozatok
(2005. július 25-i képviselõ-testületi ülés)
Tököl Város Képviselõ-testülete:
1. A lakossági fórumon elhangzottak figyelembe vételével a repülõtér területének további hasznosítására vonatkozó tanulmánytervet, fejlesztési koncepciót az alábbi feltételekkel elfogadja:
– A logisztikai és ipari célú hasznosításra
kért kb. 200 ha, gazdasági, vállalkozási
területté átminõsítését hektáronként 2
mFt ellenében biztosítja.
– Az ingatlanfejlesztéssel összefüggõ,
fenti célú önálló terület felhasználási
egységek kialakításához a Településrendezési Tervben és a Helyi Építési
Szabályzatban a pénzügyi feltételek
teljesítése esetén hozzájárul.
– A fenti bekezdésben meghatározott feladatok, kötelezettségek, és esetleges
ütemezés külön megállapodásban
rögzítésre kerül.
– A repülésre kijelölt különleges övezetû
besorolást a jelenleg engedélyezett tevékenység (ideiglenes le- és felszállóhely) meghagyása mellett támogatja.
– Jelzi a tulajdonosi csoport és a kormányzati szervek felé, hogy a fejlesztések következtében várható forgalomnövekedés miatt a Csepel-szigeti gerincút 2x2 sávban Tökölig történõ
megépítését a fejlesztésekkel párhuzamosan szükségesnek tartja.
2. A repülõtér terület-felhasználásának
változása miatt szükséges Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítását megindítja oly
módon, hogy a repülõtéri tervmódosításokkal, a jogszabályi változásokkal és
a rendezési terv hatálybalépése óta felmerült lakossági változtatási igényekkel összefüggõ aktualizálás megtörténjen.
3. A Településrendezési Terv és Helyi
Építési Szabályzat módosításának, aktualizálásának tervezési munkájára, a
BAU-URB Kft. által, benyújtott ár-

ajánlatot megismerte. Felkéri a polgármestert, hogy az árajánlat ismeretében a tervezési munka finanszírozása vonatkozásában, a repülõtér új tulajdonosával folytasson tárgyalásokat.
4. A polgármester útján felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a tárgyalások eredményének ismeretében a tervezési munka finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításának lehetõségét
vizsgálja meg, és a soron következõ
képviselõ-testületi ülésre terjessze be.
5. 2. pont szerinti tervmódosítás megindításának feltétele a tervkészítéshez
szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról hozott döntés.
6. A polgármester útján felkéri a Mûszaki Irodát, hogy a terv aktualizálása érdekében a hatályos tervvel kapcsolatban jelzett észrevételeket, változtatási
igényeket foglalja össze, és a soron következõ képviselõ-testületi ülésre terjessze be.
Határidõ: határozat megküldése azonnal
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete az
AVOP-LEADER+ Akciócsoport megalakulásával kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi. Felhatalmazza a polgármestert az AVOP-LEADER+ Akciócsoport
tagjai közt létrejövõ együttmûködési
megállapodás aláírására. Kapcsolattartóként Csurcsia Pált jelöli meg.
Határidõ: értesítésre azonnal
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete nem
zárja ki Lerner Jánost a „Nick és Liget”
komppályázat címû napirend döntésébõl.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester

Tököl Város Képviselõ-testülete:
1. A polgármester tájékoztatását a komppályázaton elnyert támogatással kapcsolatban tudomásul veszi.
2. A pályázaton nyert bruttó 2.100.000
Ft összeget átadja a NICK és Liget Kft.
részére azzal, hogy az önkormányzattól átvállalt önrésszel, amely bruttó
900.000 Ft kiegészítve, a beruházást a
GKM által elfogadott mûszaki tartalom szerint (Kompok, révek 2005. évi
költségvetési támogatásából az önkormányzat részére megítélt támogatások
1. számú melléklete) bonyolítsa le, és
2006. február 15-ig számoljon el az
önkormányzat felé.
3. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidõ: értesítésre azonnal
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármester útján a polgármesteri hivatalt, hogy a 045-ös tábla belterületbe csatolásának felgyorsítása érdekében a földvédelmi járulékok befizetéséhez, azon helyrajzi számok vonatkozásában, ahol a tulajdonosok elõzetesen
jelezték, hogy október elõtt fizetni nem
tudnak, maximum összesen 500.000 Ft
kötelezettségvállalás átutalását biztosítsa
jelzálogjog bejegyzése mellett. Fizetési
határidõ: 2005. október 30.
Határidõ: határozat megküldése azonnal
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete:
1.) a 2004. évi pénzmaradvány elszámolásáról szóló 150/2005. (IV. 25.) számú határozatát visszavonja,
2.) a 2004. évi pénzmaradvány elszámolását az alábbiak szerint fogadja el:
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ezer forintban

Megnevezés

1.
Hivatal

2.
HKÖ

Záró pénzkészlet
Aktív átfutó elszámolás
Passzív átfutó elszámolás
Aktív függõ elszámolás
Passzív függõ elszámolás
Helyesbített pénzmaradvány
GAMESZ kiutalatlan támogatása
GAMESZ pénzmaradvány elvonás
Állami támogatás visszafizetése (Ktv. 3. sz. mell.)
Állami támogatás visszafizetése (Kvt. 5. sz. mell.)
Adóerõ képesség miatti SZJA visszafizetése
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
(szja. jöv. diff. mérséklésére)
Költségvetési pénzmaradvány

168 168
13 175
- 40 049
24 637
165 931
- 35 282
5 132
- 5 067
- 65
- 6 918
4.803

259

128.534

259

259

3.
4.
5.
6.
NKÖ 1+2+3 össz. GAMESZ Önkormányzat
összesen
491
168 918
3 839
172 757
13 175
9 560
22 735
- 40 049
- 40 049
24 637
862
25 499
- 7 609
-7 609
491
166 681
6 652
173 333
- 35 282
35 282
5 132
- 5 132
- 5 067
- 5 067
- 65
- 65
- 6 918
- 6 918
4.803
4.803
491

129.284

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester

Tököl Város Képviselõ-testülete:
I.) Az Államadósság Kezelõ Központ Rt.
a gázközmû-vagyonnal összefüggõ
Ajánlati Felhívására visszavonhatatlan
kötelezettséget vállal a magyar állam
által forgalomba hozott
1.) 17.610.000 forint névértékû, 2006/D
sorozatú,
2.) 17.610.000 forint névértékû, 2007/C
sorozatú,
3.) 17.610.000 forint névértékû, 2008/B
sorozatú,
4.) 17.610.000 forint névértékû, 2009/A
sorozatú,
5.) 17.610.000 forint névértékû, 2010/A
sorozatú, és
6.) 1.110.000 forint névértékû, 2007/E
sorozatú
magyar államkötvények visszavásárlási
eljárás keretében történõ eladására.
Az 1.) - 5.) pont szerinti kötvények visszavásárlási nettó értéke 99%, a 6.) pont szerinti kötvények visszavásárlási nettó értéke 100%.
II.) Az értékesítésbõl rendelkezésre álló
pénzeszköz felhasználás legmagasabb hozamú lekötésérõl a polgármesteri hivatal gondoskodjon, szakértõ segítségével.

Tököl Város Képviselõ-testülete:
1. Az uszoda kiviteli tervének elkészítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítási módjával egyetért.
2. A határozati javaslat 1. sz. mellékletét
képezõ, az uszoda kiviteli tervének elkészítésérõl szóló ajánlattételi felhívást
teszi közzé.
3. A beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásával, a beérkezett pályázatok elbírálásával megbízza a 214/2005 (VI. 27.) számú határozattal felállított bizottságot.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete:
1. A hitelfelvétel közbeszerzésébe kötelezõen bevonandó hivatalos közbeszerzési szakértõ kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítási
módjával egyetért.
2. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó
kiválasztására szóló ajánlattételi felhívást tesz közzé.
3. A beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásával, a beérkezett pályázatok elbírálásával megbízza a 214/2005 (VI. 27.) számú határozattal felállított bizottságot.

Határidõ: 2005. július 28.
Felelõs: polgármester

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester

Tököl Város Képviselõ-testülete felkéri
a polgármestert, hogy tájékoztassa a
Nemzeti Sporthivatalt, hogy a korábbi
elutasítást követõen saját beruházásként
megkezdte az uszoda építési programot.
Felkéri a Nemzeti Sporthivatalt, hogy az
uszodaépítéshez felveendõ 160 mFt-os
hitel kamatait vállalja át.

Tököl Város Képviselõ-testülete:
1) A 2005. évi költségvetésrõl szóló
4/2005. (III. 1.) számú rendelet 6. számú mellékletében „2005.évi nagyrendezvények” címen még rendelkezésre
álló 2.600 eFt-ot átcsoportosítja a Mûvelõdési Központ és Könyvtár költségvetésébe, melybõl 2.400 eFt a Summer-

36 802

166.086

fest Nemzetközi Folklórfesztivál és 200
eFt a szüreti felvonulás támogatása.
2) Hozzájárul, hogy az intézményvezetõ
a költségvetésben még nem szereplõ,
a Summerfest fesztivállal kapcsolatos
(címzetten érkezett) és pénzügyileg
teljesült összegeket (pályázatok, támogatások, saját bevételek) a költségvetésen való átvezetést megelõzõen felhasználhassa a rendezvény lebonyolítására.
3) Felkéri a polgármestert, hogy az 1-2)
pontoknak megfelelõen a költségvetési rendelet módosítását terjessze a
képviselõ-testület elé.
Határidõ: azonnal, ill. folyamatos
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete a Napsugár Óvoda vezetõi feladatainak ellátásával 10 évre, 2005. augusztus 1 - 2015.
július 31-ig Bosnyák Simonnét bízza
meg. Alapilletménye 171.200 Ft, vezetõi
pótléka a pótlékalap 200%-a, 37.800 Ft.
Határidõ: 2015. július 31-ig folyamatos
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete:
1.) A helyi civil közösségek részére kiírt
nyilvános pályázaton az alábbi pályázókat támogatja, az alábbi összegekkel, összesen 1.475 eFt-tal. Az elõirányzott 1.300 eFt-on felüli 175 eFt
összeget az általános tartalékkeret terhére biztosítja.
2) Felkéri a GAMESZ-t, hogy az 1. pontban meghatározott támogatottakkal
kössön szerzõdést és a pénzügyi lebonyolításról a 117/2005. (04. 04.) számú
határozatban jóváhagyott pályázati
kiírásnak megfelelõen gondoskodjék.
3) Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 1. pont szerinti eredményérõl tájékoztassa a jelentkezõket.
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Igénylõ
Magyar Vöröskereszt
Barátság Horgászegyesület
„Gyöngyvirág” Nyugdíjas Klub

Felhasználás célja
Buszkirándulás Agárd-gyógyfürdõbe
Haltelepítésre
Anna-napi búcsú, nyugdíjas térségi találkozó,
Szent István király és az „új kenyér” ünnepe,
különbözõ hagyományok ápolása
Sváb Hagyományõrzõ Ének Egyesülete
Kórustalálkozó megrendezése
Kínai Kung-fu Egyesület
Oktatófilm, könyv-, sportszervásárlás, edzõtábor
Máltai Szeretetszolgálat
Rászoruló gyerekek táboroztatása
Tököl Gazdakör
Tagság képzése, gazdálkodói hagyományok
felélesztése
Tököli Alkotók és Mûvészetpártolók Egyesülete Tököli õszi tárlat megrendezése
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Rendezvények, buszkirándulás
Általános Iskola
Ifjúsági Vöröskereszt, Diákönkormányzat,
Természetjáró Szakkör, Irodalom és
Történelembarátok köre, ART Fitness szakosztály
Öregfiúk Labdarúgó Csapata
Csapat éves mûködéséhez hozzájárulás
„Virágos Tökölért” Faluszépítõ
„Virágos Tökölért” verseny díjazása
Közhasznú Egyesület
(20 db 5 ezer Ft-os díj)
„Nap és Hold” Családsegítõ és
A tököli parkerdei faházban a fogyatékos gyerekek
Rehabilitációs Alapítvány
táboroztatása idejére a tököli gyerekek (7 fõ)
és kísérõik (3 fõ) étkeztetéséhez hozzájárulás
Lóbarátok Tököli Egyesülete
Sporteszközök, íjak, nyílvesszõk, díjugrató
akadályok vásárlása
ÖSSZESEN
Felelõs: Bagyó Mártonné igazgatási irodavezetõ,
Határidõ: értesítés azonnal
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl Város Önkormányzata és a T-Mobile
Magyarország Távközlési Rt. közötti, a
tököli 421/24 hrsz. alatti területre vonatkozó bérleti szerzõdés módosítását kezdeményezi. Javasolja, hogy a T-Mobile
Magyarország Távközlési Rt. által
fizetendõ éves bérleti díj alapja
1.500.000 Ft+ÁFA összegként kerüljön
meghatározásra. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzõdés módosítása
ügyében folytasson tárgyalásokat a
T-Mobile Távközlési Rt. képviselõjével.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete Fábryné Tádics Mária Oktatási és Mûvelõdési
Bizottság külsõ tagsági megbízását megszünteti. Az ezzel kapcsolatos SZMSZ.
módosítást és a külsõ tag megválasztását
az augusztusi ülésén tárgyalja a képviselõ-testület.
Határidõ: augusztusi testületi ülés
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete – A
Veszprém Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság 1.Pf.20.277/2005/5 számú
jogerõs ítélete alapján – a Balatonakali
Gyermektáborral kapcsolatos perveszteséget tudomásul veszi, és átutal 303.956
Ft-ot a Budapest Bank Rt.-nél vezetett

Támogatás összege
65.000.85.000.115.000.-

90.000.30.000.115.000.140.000.95.000.170.000.300.000.-

70.000.100.000.50.000.(10 fõ x 5 eFt)
50.000.1.475.000.-

Tököl Önkormányzat Képviselõ-testülete a Qualitel 97' Kft. tájékoztatását a kábeltelevíziós hálózat építésérõl tudomásul veszi.

és Százhalombatta között építendõ
terméktávvezeték, Csány–Százhalombatta közötti szakaszának Tökölt érintõ építéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
4. A SOLIDUS Kkt. kérésére A TVCS
Kht. üzemeltetésében lévõ, Tököl, Határ úti közbensõ szennyvízátemelõ mellé egy új központi átemelõ telepítéséhez és a 2569 fm nyomócsõ bõvítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.

Határidõ: értesítésre azonnal
Felelõs: polgármester

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester

Tököl Város Képviselõ-testülete:
1. A Nap és Hold Családsegítõ és Rehabilitációs Alapítvány helyiséghasználatát 2005. december 31-ig meghoszszabbítja, és keresi a végleges elhelyezés lehetõségét.
2. Felhatalmazza a polgármestert a helyiséghasználati szerzõdés aláírására.

Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester a 2005.
augusztus 1. és szeptember 15. közötti
idõszakban 20 nap szabadságot igénybe
vegyen.
Határidõ: folyamatos
Felelõs: polgármester

10102086-06216802-01000002 számú
ügyvédi letéti számlára, az általános tartalékkeret terhére.
Határidõ: értesítésre azonnal
Felelõs: polgármester

Határidõ: értesítésre azonnal
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete:
1. Sta-tech Kft. kérésére Tököl, József A.
u. 5. sz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátását biztosító földkábel kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
2. Sta-tech Kft. kérésére Tököl, József A.
u. 2249/2 hrsz-ú ingatlan villamosenergia-ellátását biztosító földkábel kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását
adja.
3. Az Olajterv Rt. kérésére Tiszaújváros

Tököl Város Képviselõ-testülete nem
támogatja Szusics György alábbi javaslatát:
„A Teleházban az Internetezés elsõ fél órája
ingyenes legyen.”

(2005. augusztus 24-i
képviselõ-testületi ülés)
Tököl Város Képviselõ-testülete
1. A „Pesti úti lakótelepen lévõ Általános
Iskola meglévõ keleti szárnyának átépítése, bõvítése elõcsarnokkal, valamint az ehhez nyaktaggal kapcsolódó
tanuszoda építése kiviteli tervének el-
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készítése” tárgyában lefolytatott eddigi egyszerû közbeszerzési eljárásról a
tájékoztatást elfogadja, s a kbt. szerint
az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
2. Ismételt ajánlattételi felhívást tesz
közzé.
Határidõ: határozat megküldése azonnal
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete:
1) A „160.000.000 Ft hitel felvételéhez
szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásához hivatalos közbeszerzési
tanácsadó kiválasztása” tárgyában lefolytatott eddigi egyszerû közbeszerzési eljárásról a tájékoztatást elfogadja, s a Kbt. szerint az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
2) Felkéri a polgármestert, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatos új közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívását terjessze
be a képviselõ-testület soron következõ ülésére.
Határidõ: határozat megküldése azonnal, ill. soron következõ ülés
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete:
1) Tököl város belterületén építendõ
utak és parkolók építésére benyújtott
pályázatok közül a bíráló bizottság javaslata alapján, az összességében legkedvezõbb ajánlatot tartalmazó,
TEERAG-ASDAG Kft. által benyújtott
ajánlatot fogadja el és tekinti jelen
közbeszerzési eljárás nyertesének.
2) Felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést, 52.688.670 Ft
+ÁFA erejéig az 1) pont szerinti vállalkozóval kösse meg az útépítési keret
terhére.
Határidõ: határozat megküldése azonnal
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete a
238/2005. (VII. 25.) számú képviselõtestületi határozatának:
1) Az alábbiakban dõlt betûvel jelzett
szö-vegrészét – elsõ, második és harmadik francia bekezdés – hatályon kívül helyezi:
„1) a lakossági fórumon elhangzottak figyelembe vételével a repülõtér területének további hasznosítására vonatkozó tanulmánytervet, fejlesztési
koncepciót az alábbi feltételekkel elfogadja:
– A logisztikai és ipari célú hasznosításra
kért kb. 200 ha, gazdasági, vállalkozási
területté átminõsítését hektáronként 2
mFt ellenében biztosítja.
– Az ingatlanfejlesztéssel összefüggõ, fenti
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célú önálló terület felhasználási egységek kialakításához a Településrendezési
Tervben és a Helyi Építési Szabályzatban a pénzügyi feltételek teljesítése esetén hozzájárul.
– A fenti bekezdésben meghatározott feladatok, kötelezettségek, és esetleges ütemezés külön megállapodásban rögzítésre kerül.
– A repülésre kijelölt különleges övezetû
besorolást a jelenleg engedélyezett tevékenység (ideiglenes le- és felszállóhely) meghagyása mellett támogatja.
– Jelzi a tulajdonosi csoport és a kormányzati szervek felé, hogy a fejlesztések következtében várható forgalomnövekedés miatt a Csepel-szigeti gerincút 2x2 sávban Tökölig történõ
megépítését a fejlesztésekkel párhuzamosan szükségesnek tartja.”
mivel jegyzõi észrevétel alapján törvényességi szempontból aggályosnak minõsült.
2) szövegét az alábbiakban hagyja jóvá:
„1) a lakossági fórumon elhangzottak figyelembe vételével a repülõtér területének további hasznosítására vonatkozó tanulmánytervet, fejlesztési
koncepciót az alábbi feltételekkel elfogadja:
– A repülésre kijelölt különleges övezetû
besorolást a jelenleg engedélyezett tevékenység (ideiglenes le- és felszállóhely) meghagyása mellett támogatja.
– Jelzi a tulajdonosi csoport és a kormányzati szervek felé, hogy a fejlesztések következtében várható forgalomnövekedés miatt a Csepel-szigeti gerincút 2x2 sávban Tökölig történõ
megépítését a fejlesztésekkel párhuzamosan szükségesnek tartja.
2) A repülõtér terület-felhasználásának
változása miatt szükséges Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítását megindítja oly
módon, hogy a repülõtéri tervmódosításokkal, a jogszabályi változásokkal és
a rendezési terv hatálybalépése óta felmerült lakossági változtatási igényekkel összefüggõ aktualizálás megtörténjen.
3) A Településrendezési Terv és Helyi
Építési Szabályzat módosításának, aktualizálásának tervezési munkájára, a
BAU-URB Kft. által, benyújtott árajánlatot megismerte. Felkéri a polgármestert, hogy az árajánlat ismeretében a tervezési munka finanszírozása
vonatkozásában a repülõtér új tulajdonosával folytasson tárgyalásokat.
4) A polgármester útján felkéri a pénzügyi irodát, hogy a tárgyalások eredményének ismeretében a tervezési munka finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításának lehetõségét

vizsgálja meg, és a soron következõ
képviselõ-testületi ülésre terjessze be.
5) 2. pont szerinti tervmódosítás megindításának feltétele a tervkészítéshez
szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról hozott döntés.
6) A polgármester útján felkéri a mûszaki irodát, hogy a terv aktualizálása érdekében a hatályos tervvel kapcsolatban jelzett észrevételeket, változtatási
igényeket foglalja össze, és soron következõ képviselõ-testületi ülésre terjessze be.”
Határidõ: határozat megküldése azonnal
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) A Településrendezési Terv és Helyi
Építési Szabályzat aktualizálásának,
módosításának
szükségességével
egyetért, a terv készítése során kéri az
alábbi, lakosság részérõl felmerült változtatási igények figyelembevételét:
– Petõfi köz, Aradi utca, Petõfi S. utca és
Iskola utca által határolt tömbbelsõ feltárása érdekében kiszabályozott út korrigálása,
– Kossuth L. utca 32-42. sz. alatti ingatlanok mögötti beépítetlen tömbbelsõ feltárása érdekében út kiszabályozás korrigálása,
– Cseresznyés u., Barackos u. közötti
tömbbelsõ területén kiszabályozott út
nyomvonalának korrigálása,
– József A. u., Ibolya u. között út kiszabályozása,
– Rakéta u., és Cseresznyés u. közötti
tömbbelsõ feltárása érdekében kiszabályozott utak korrigálása.
Helyi Építési Szabályzatot érintõ
módosítási kérelmek:
– lakótelepi lakóövezetben garázsépítés
lehetõségének biztosítása (szennyvíz
átemelõ környezetében),
– lakóövezetben a maximálisan kialakítható lakásszám meghatározása,
– a Csépi út mentén lévõ IG-1 területen
minimálisan beépíthetõ telekméret
módosítása 5000 m2-rõl, 2500 m2-re,
– minimális építménymagasságtól való
eltérés lehetõségének biztosítása,
– oldalhatáros beépítésre kijelölt területeken, amennyiben a telek méretei
megengedik szabadon álló beépítés lehetõségének biztosítása,
– saját használatú utak kialakítására vonatkozó szabályozások meghatározása.
2) Az 1) pontban felsoroltak alapján a
Településrendezési Terv és Helyi
Építési Szabályzat módosításának,
aktualizálásának tervezési munkájával
a BAU-URB Kft.-t bízza meg, fedezetként az általános tartalékkeretet jelöli
meg.
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3) Felhatalmazza a polgármestert, hogy
4.015.000 Ft + ÁFA erejéig a 2) pont
szerinti szerzõdést aláírja.
Határidõ: határozat megküldése azonnal
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete:
1) a Tököli Repülõtér Szabályozási Tervének, Helyi Építési Szabályzatának
elkészítésével a BAU-URB Kft.-t bízza
meg 7.700.000 + ÁFA Ft vállalási árért,
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a
BAU-URB Kft., mint tervezõvel, és a
TÖKÖL AIRPORT Rt. (1022
Budapest, Eszter u. 6/b), mint Költségviselõvel a szerzõdést megkösse.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete:
1) befogadja a Tököl AIRPORT Rt. Tököl Város Önkormányzata számára a
település élhetõbb várossá történõ fejlesztésére, az infrastruktúra javítására
és tököli munkahelyek bõvítése érdekében 400 millió forint összegû felajánlását, melyet 5 év alatt, évi 80 millió Ft bontásban bocsát rendelkezésre.
A 400 millió Ft-ból önkormányzati
szabadon felhasználható keret 240
millió Ft, az rt.-vel közösen megállapított fejlesztési céljainak megvalósítására kialakított keret 160 millió Ft,
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy
az 1) pont alapján az együttmûködési
megállapodást és a megállapodást
kösse meg.

Munkakör/szakmai feladat

Intézményvezetõ
Intézményvezetõ-helyettesek
Tagintézmény vezetõ-helyettes
Alsó tagozatos pedagógus
Felsõ tagozatos pedagógus
Speciális tagozat pedagógusai
Napközis pedagógus
Gyermekvédelmi felelõs és rendszergazda
Gazdasági ügyintézõ
Iskolatitkárok
Vagyonmûködtetõk
Szabadidõ-szervezõ
Közhasznú foglalkoztatott
Nappali nevelés-oktatás összesen
Felnõttoktatás tagozatvezetõ
Felnõttoktatás pedagógusai
Iskolatitkár
Felnõttoktatás összesen
Mindösszesen
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Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete az általános iskola melléklet szerinti létszámelõirányzat módosításához többlet költségvetési hozzájárulás biztosítása nélkül
hozzájárul, azzal a kikötéssel, hogy a tantárgyfelosztás fenntartóhoz történõ benyújtásával együtt az általános iskola
igazgatója az alsó és felsõ tagozatos pedagógus álláshelyekrõl pontos kimutatást ad.
Határidõ: azonnal, ill. folyamatos
Felelõs: polgármester, intézményvezetõ
Tököl Város Képviselõ-testülete a polgárõrség megalakulásához hozzájárul és
az alábbi hirdetményt teszi közzé:

HIRDETMÉNY
Tököl Város Önkormányzata a társadalmi bûnmegelõzésben szerepet vállaló új polgárõr szervezet, POLGÁRÕRSÉG létrehozását, tûzte ki célul.
Várjuk azokat a polgárokat, akik ebben a civil szervezetben részt vennének, munkájukkal, aktivitásukkal segítenék a közbiztonság javítását, valamint a település Közbiztonsági Koncepciójában megfogalmazott feladatainak teljesítését. Jelentkezésüket: a Polgármesteri Hivatal Titkárságán 2005.
szeptember 30-ig lehet leadni.

273/2004. (IX. 13.) határozattal
megállapított létszám-elõirányzat
2004/2005-es tanév
1 álláshely
3 álláshely
1 álláshely
17x1 álláshely + 2x0,5 álláshely
25x1 álláshely + 1x0,5 álláshely
3x1 álláshely + 1x0,5 álláshely
5x1 álláshely
2x0,5 álláshely
1x1 álláshely
2x1 álláshely
8x1 álláshely + 2x0,5 álláshely
1x0,5 álláshely
1x1 álláshely
71,5 álláshely
1x1 álláshely
5x1 álláshely + 1x0,5 álláshely
1x1 álláshely
7,5 álláshely
79 álláshely

Határidõ: azonnal, ill. folyamatos
Felelõs: polgármester

(2005. szeptember 12-i
képviselõ-testületi ülés)
Tököl Város Képviselõ-testülete Hoffman Pál javaslatára, Arany János Pedagógiai Díjra az alábbi személyt terjeszti
fel: Horváth Györgyné, nyugdíjas pedagógus. Felkéri a javaslatot tevõt, hogy javaslata indoklását, a szakmai tevékenység
tömör leírását 2005. szeptember 15-ig a
polgármesteri hivatal titkárságán írásban nyújtsa be.
Tököl Város Képviselõ-testülete Hoffman Pál javaslatára, Pest Megye Katasztrófavédelméért Díjra az alábbi személyt
terjeszti fel: Lerner János képviselõ. Felkéri a javaslatot tevõt, hogy javaslata indoklását, a szakmai tevékenység tömör
leírását 2005. szeptember 15-ig a polgármesteri hivatal titkárságán írásban nyújtsa be.
Tököl Város Képviselõ-testülete Hoffman Pál javaslatára, Pest Megye Közbiztonságáért Díjra az alábbi személyt terjeszti fel: Papp Péter rendõrkapitány. Felkéri a javaslatot tevõt, hogy javaslata indoklását, a szakmai tevékenység tömör
leírását 2005. szeptember 15-ig a polgármesteri hivatal titkárságán írásban nyújtsa be.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a
Tököl város belterületén építendõ utak
és parkolók mûszaki ellenõri feladatai-

Létszám-elõirányzat 2005/2006-os tanév

1 álláshely
3 álláshely
1 álláshely
17x1 álláshely
26x1 álláshely + 2x0,5 álláshely
3x1 álláshely + 1x0,5 álláshely
5x1 álláshely
2x0,5 álláshely
1x1 álláshely
2x1 álláshely
8x1 álláshely + 2x0,5 álláshely
1x1 álláshely
71,5 álláshely
1x1 álláshely
5x1 álláshely + 1x0,5 álláshely
1x1 álláshely
7,5 álláshely
79 álláshely
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nak ellátására a benyújtott árajánlatok
közül az Ép-Kert Mérnöki Kft. ajánlatát
választja 390.000 Ft + ÁFA vállalási árért, a 2005. évi általános tartalékkeret
terhére, és felkéri a polgármestert a szerzõdés megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete engedélyezi a Horvát Óvoda vezetõjének,
hogy a megüresedett álláshelyet 2005.
szeptember 13. napjától nemzetiségi
óvodapedagógusi végzettségû jelentkezõ
hiányában oly módon is betölthesse,
hogy az állásra jelentkezõ óvodapedagógus vállalja, hogy 2007. szeptember 1jéig a tanulmányait megkezdi és 2010.
szeptember 1-jéig a nemzetiségi óvodapedagógusi végzettséget megszerzi, azzal
hogy az intézmény az álláshelyen rendelkezésére álló bérelõirányzatot nem lépi
túl.
Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli egyházközség részére 1.000.000 Ft támogatást biztosít a 2005. évi általános
tartalékkeret terhére a Tököli Plébánia
felújítására, korszerûsítésére, egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerzõdés megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete, mint a
TVCS Kht. Taggyûlése, az ügyvezetõ
munkabérét 2005. január 1. napjától
350.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2005.
szeptember 5-én megtartott versengõ
ajánlatkérésrõl szóló tájékoztatást tudomásul veszi, és a határozat mellékletét
képezõ ismételt „Versengõ ajánlatkérést”
teszi közzé.
VERSENGÕ AJÁNLATKÉRÉS
Tököl Város Önkormányzata (2316
Tököl, Fõ út 117.) értékesítésre meghirdeti az alábbi, Pesti úton kialakított építési ingatlanait:
HRSZ
TERÜLET Kikiáltási ár
(m2)
(Ft)
2640/105
647
3.882.000.2640/106
649
3.894.000.2640/107
646
3.876.000.2640/108
649
3.894.000.2640/109
645
3.870.000.2640/110
650
3.900.000.2640/111
972
5.832.000.2640/112
649
3.894.000.2640/113
649
3.894.000.2640/115
650
3.900.000.2640/116
650
3.900.000.2640/117
650
3.900.000.2640/118
650
3.900.000.2640/119
650
3.900.000.2640/120
650
3.900.000.2640/121
650
3.900.000.2640/122
650
3.900.000.-
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2640/123
2640/124
2640/126
2640/127
2640/128
2640/129
2640/130
2640/131
2640/132
2640/133
2640/138
2640/139
2640/140
2640/141
2640/143
2640/144
2640/145
2640/146

650
650
792
849
792
849
791
849
791
846
684
684
620
631
622
798
633
798

3.900.000.3.900.000.5.544.000.5.943.000.5.544.000.5.943.000.5.537.000.5.943.000.5.537.000.5.922.000.4.788.000.4.788.000.4.960.000.5.048.000.4.976.000.6.384.000.5.064.000.6.384.000.-

Az árak a 25%-os ÁFA-t nem tartalmazzák.
Az ingatlan besorolása: KEL-1 (Kertvárosias Lakó 1.), amely laza beépítésû, öszszefüggõ nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.
Az ingatlanok közmûvesítését (víz, villany, gáz, csatorna) az önkormányzat
megrendelte, és kötelezettséget vállal a
kiépítésükre.
Az ingatlanokra a teljes közmûvesítést
követõ 5 éves beépítési kötelezettséget ír
elõ, amelynek biztosítására elidegenítési
és visszavásárlási jogot jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba.
Az ajánlattétel ideje: 2005. október 10.
15. óra.
Az ajánlattétel helye: Polgármesteri
Hivatal Tököl, Fõ u. 117.
Ajánlattételre a helyszínen lehet jelentkezni.
Az ajánlattételen részt vehet minden
nagykorú magyar állampolgár, aki 5 éve
állandó bejelentett tököli lakcímmel rendelkezik.
Az ajánlattevõk az ingatlanokra licitálással tehetnek ajánlatot, a licitlépcsõ
10.000 Ft-onként emelkedik. Amennyiben az ingatlanra licitálás nem történik,
azt a kikiáltási áron kell értékesíteni, tehát az árlejtés nem megengedett. A licitálás gyõztese az, aki az ingatlanra a legmagasabb vételárat ajánlja. A licit gyõztesének az árverés helyszínén a vételár
10%-át, mint foglalót vételárelõlegként
kell befizetnie az önkormányzat pénztárába.
Az ingatlan vételárát az alábbiak szerint
lehet kiegyenlíteni:
1. Variáció: készpénzben kell kiegyenlíteni, az adásvételi szerzõdés aláírásával
egyidõben, az árverést követõ 30 napon
belül.
2. Variáció: készpénzben kell kiegyenlíteni oly módon, hogy az adásvételi szer-

zõdés aláírása elõtt 40%-ot kell befizetni,
a fennmaradó 50%-ot 2006. március 31ig. (A 2. számú variáció választása esetén az
önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig a
tulajdonjog bejegyzési engedélyt nem adja ki.)
Amennyiben a vevõ hibájából szerzõdéskötésre a megadott határidõig nem kerül
sor, úgy a foglaló az eladót illeti.
További információ, jelentkezés és megtekintési lehetõség a polgármesteri hivatal mûszaki irodájában, valamint a helyszínen lehetséges.
Tököl, 2005. szeptember
Tököl Önkormányzat

Tököl Város Képviselõ-testülete:
1. A kötelezõen ellátandó családsegítõ és
gyermekjóléti feladatok gazdaságosabb ellátása érdekében Szigetszentmiklós és Halásztelek településekkel
„Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat” elnevezéssel Önkormányzati Társulást hoz létre. A társulás székhelye:
Szigetszentmiklós.
2. Felkéri a jegyzõt, hogy a társulásban
lévõ önkormányzatok jegyzõivel a társulás mûködésére vonatkozó részletes
szabályokat kidolgozza.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
társulási megállapodást aláírja.
4. Kéri a Csepel-sziget és Környéke
Többcélú Önkormányzati Társulás
társulási tanácsát, hogy a pályázaton
nyert normatív és ösztönzõ támogatás
felosztásáról haladéktalanul gondoskodjon, és arról az érintett önkormányzatokat értesítse.
Tököl Város Képviselõ-testülete felkéri
a polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2006. évi fordulójához az Általános Szerzõdési Feltételek elfogadását
igazoló Nyilatkozatot a Felsõoktatási Pályázatok Irodája részére 2005. szeptember 30. napjáig küldje meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
DUNAKENYÉR Sütõipari és Kereskedelmi Részvénytársaságban (2330 Dunaharaszti, Jendrassik György u. 10.) tagsági jogot megtestesítõ 7 db, egyenként
10.000 forint összértékû, névreszóló, öszszevont címletû, A0083171-0083184
sorszámú részvényeit összesen 529,2
Euró összegért felajánlja megvételre a
CLH Holding Vagyonkezelõ Kft.-nek.
Tököl Város Képviselõ-testülete, Tököl
Város belterületén, a Szent Teréz Segítõ
Kezek Alapítvány által építendõ parkoló
aszfaltozási munkáihoz tulajdonosi hozzájárulását adja, felkéri a polgármestert,
hogy folytasson egyeztetést arra vonatkozóan, hogy az aszfalt helyetti viakolor
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burkolat mekkora költségnövekedést
okoz, és a különbözetet polgármesteri
hatáskörben biztosítsa.
Tököl Város Képviselõ testülete a STATECH Kft. kérelmére, a Viola u. 24.
szám villamosenergia-ellátásához szükséges elektromos hálózat kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete felkéri
a polgármestert, hogy tájékoztassa a
Nemzeti Sporthivatalt arról, hogy az önkormányzat rendelkezik a „Tanuszodát
kistérségenként” programban építendõ
uszoda engedélyezési tervével, az építéshez szükséges saját forrással és hitelfelvételi szándékkal, kérje az NSH-t, hogy
magánbefektetõ helyett az önkormányzat bevonásával, a PPP-nek megfelelõ
konstrukcióban és támogatási feltételekkel segítse az uszoda létesítését.
Tököl Város Képviselõ-testülete, Tököl
Önkormányzat 2005. évi költségvetésének elsõ félévi teljesítésérõl szóló tájékoztatást, a határozat 1-7. számú mellékletei
szerint, 738.178 eFt bevételi és 629.834
eFt kiadási teljesítéssel elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a
2005. I. félévi adóbevételek alakulásáról
szóló tájékoztatást az alábbiak szerint veszi tudomásul:
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Tököl Város Képviselõ-testülete a polgármesteri hivatal, a GAMESZ és az intézmények 2005. I. félévi ellenõrzéseirõl
szóló tájékoztatást tudomásul veszi.,
Tököl Város Képviselõ-testülete az
egészségügyi alapszolgáltatások áthelyezésérõl készített pénzügyi kimutatást tudomásul veszi, egyéb tekintetben a
221/2005. (VI. 27.) számú képviselõ-testületi határozatban foglaltakat változatlanul fenntartja.
Tököl Város Képviselõ-testülete:
1) A „Szent Lázár” Alapítvány részére a
Székelyföld Hargita megyei, árvíz sújtotta települések megsegítésére
500.000 forintot biztosít a 2005. évi általános tartalékkeret terhére, az alábbiak szerint: Oroszhegy és a hozzá tartozó települések megsegítésére
300.000 forint, Farkaslaka község
megsegítésére 200.000 forint,
2) felkéri a polgármestert a támogatási
szerzõdés megkötésére.
3) Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy
nyisson számlát a lakossági felajánlások befizetésére.

nak átépítése, bõvítése elõcsarnokkal,
valamint az ehhez nyaktaggal kapcsolódó tanuszoda kiviteli tervének készítése” tárgyú pályázatra benyújtott
ajánlatok közül, a bíráló bizottság javaslata alapján, az egyetlen érvényes
és egyben a legalacsonyabb ajánlatot
tartalmazó, Forma Tervezõ és Fõvállalkozó Rt. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 17.) által benyújtott ajánlatot fogadja el és tekinti jelen
közbeszerzési eljárás nyertesének.
2) Az 1. pontban szereplõ beruházás
megvalósítása érdekében felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést a 2005. évi költségvetésben e célra tervezett keret terhére kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete az
uszoda-beruházáshoz kapcsolódó hitelfelvételhez szükséges hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztására vonatkozó közbeszerzési pályázat kiírását elnapolja.

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester

Tököl Város Képviselõ-testülete Csurcsia Istvánt, Cseperkáló Pétert, Hoffmann Józsefet, Hamar Istvánt a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjának 2005. szeptember 13.
napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselõ-testülete:
1) A „Tököl, Pesti úti lakótelepen lévõ Általános Iskola meglévõ keleti szárnyá-

Tököl Város Képviselõ-testülete Malaczkó Istvánt, Ágics Antalt, Lerner Jánost, Kerékgyártó Zsoltot, Bilisics Zitát,

Kimutatás a helyi adók, gépjármûadó és a talajterhelési díj
2005. évi tervezett és az I. félévi teljesített adatairól
Megnevezés
tervezett elõírás
(eFt)
1. Építményadó
Ebbõl:
- elõzõ évi hátralék
- 2005. évi elõírás
2. Kommunális adó
Ebbõl:
- elõzõ évi hátralék
- 2005. évi elõírás
3. Iparûzési adó
Ebbõl:
- elõzõ évi hátralék
- 2004. évi számított különbözet
- 2005. I. félévi elõleg
- 2005. II. félévi elõleg
4. Gépjármûadó
Ebbõl:
- elõzõ évi hátralék
- 2005. évi elõírás
5. Talajterhelési díj
6. Összesen (1+2+3+4+5)

Költségvetésbe
adókivetések és
bevallások szerinti
összeg (eFt)
30.500

2005. évi
teljesítés (eFt)

2005. I. félévi

Teljesítés %-a

33.457

17.283

57

18.700

2.918
30.539
19.696

10.759

58

130.000

2.939
16.757
134.490

45.094

35

35.000

8.888
5.289
56.343
63.970
64.444

21.811

62

214.200

11.342
53.102
1.836
253.923

1.555
96.502

45
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Giczi Miklóst az Oktatási és Mûvelõdési
Bizottság tagjának 2005. szeptember 13.
napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
Malaczkó Istvánt, Halász Lászlót, Szusics
Györgyöt, Szabó Károlyt a Szociális és
Egészségügyi Bizottság tagjának 2005.
szeptember 13. napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Szivárvány Óvoda kérésére hozzájárul ahhoz, hogy a 2005. szeptember 13-tól a
megüresedett konyhai kisegítõi álláshelyét határozott idejû szerzõdéssel –
2006. június 30-ig – betöltse, a 2005. december 27-én megüresedõ dajka álláshelyét határozott idejû szerzõdéssel –
2006. június 30-ig – betöltse, de az intézmény a megüresedõ álláshelyen rendelkezésére álló bér-elõirányzatot nem
lépheti túl.
Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli gördeszkások kérelme kapcsán felkéri
Lerner János képviselõt, hogy keressen
helyszínt gördeszkapálya elhelyezésére,
illetve a sportoláshoz szükséges eszközök
tárolására.
Tököl Város Képviselõ-testülete felhatalmazza a GAMESZ vezetõjét, Ágics Antalt, hogy az ajánlatnak megfelelõen,
3.000 eFt erejéig megrendelje az ételszállító autót, és a soron következõ ülésre
készítsen elõterjesztést a lízing lehetõségérõl és az egyéb járulékos költségekrõl.

(2005. szeptember 19-i
képviselõ-testületi ülés)
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester 2005.
szeptember 22. és 23. közötti idõszakban
2 nap szabadságot igénybe vegyen.
Tököl Város Képviselõ-testülete:
1) A ravatalozó épületének külsõ és belsõ
kiegészítõ felújítási munkáira (külsõ
térkövezés, zárt szennyvíztároló-medence építése, belsõ burkolatcserék,
tapétázás, ajtószárnyak cseréje) vonatkozó, Fehérép Kft. által benyújtott
ajánlatot elfogadja, a pótmunkára
bruttó 3.620.000 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék keret terhére.
2) Felkéri a polgármestert, hogy a pótmunkák vonatkozásában a Fehérép
Kft.-vel a vállalkozási szerzõdést kösse
meg.
3) A pótmunkákra való tekintettel hozzájárul ahhoz, hogy a kivitelezés befejezésének határideje 2005. október 30ára módosuljon.

4) Felhatalmazza a polgármestert, hogy
a lélekharangot, Gombos Lajos harangöntõmestertõl, a felhalmozási céltartalék keret terhére rendelje meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a 269/2005. (VIII. 24.) számú képviselõ-testületi határozattal elfogadott, Tököl Airport Rt.-vel kötendõ megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
A megállapodás I. Elõzmények pontja az
alábbiakra változik:
„I. Elõzmények: A Tököl Airport Rt., mint fejlesztõ társaság és ingatlantulajdonos a tulajdonában lévõ ingatlanokon jelentõs ingatlanfejlesztési tevékenységet kíván végezni. A Tököl Airport Rt. az ingatlanfejlesztésre ajánlatot tett az önkormányzatnak, melynek alapján
a felek az ingatlanfejlesztés tekintetében 2005.
augusztus 24-én Együttmûködési megállapodást kötöttek. Az ingatlanfejlesztés konkrét
együttmûködési kereteinek meghatározására és
az Együttmûködési megállapodás végrehajtása céljából felek az alábbi részletes szabályokban állapodnak meg:”
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy
az 1) pont alapján módosított megállapodást kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete:
1) a Gyertyaláng Kft.-vel kötött kegyeleti
közszolgáltatási szerzõdést e határozat
melléklete szerint módosítja, egyben
felhatalmazza a polgármestert a szerzõdésmódosítás aláírására,
2) a 209/2005. (VI. 21.) számú határozatának 2) pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„2) Az ajánlati ár fedezeteként bruttó
12.000.000 Ft erejéig a 2005. évi költségvetésben ravatalozó felújítására szerepeltetett keretet, 14.435.000 Ft erejéig pedig a 2005. évi felhalmozási céltartalék
keretet jelöli meg.”
3) Felkéri a polgármestert, hogy az 1)-2)
pontokból eredõ elõirányzat módosításokat a következõ költségvetési rendelet
módosításakor terjessze a képviselõ-testület elé.
6) Az üzemeltetõ felelõsséggel jelenti ki,
hogy a fentiek szerint átvett összeggel
teljeskörûen és szigorú elszámolás szerint azonnal köteles elszámolni a tulajdonosnak, és kijelenti, hogy ennek feltételei fennállnak.
Tököl Város Képviselõ-testülete az
Opel Molnár M0 Csepel Autóház ajánlata alapján az OPEL COMBO CARGO
1.3 CDT típusú gépjármû beszerzésével
egyetért, egyben felhatalmazza a
GAMESZ vezetõjét, hogy a felhalmozási
céltartalék keret terhére 2.920.480 Ft vételár + forgalomba helyezés költségei figyelembevételével a deviza alapú lízing-

szerzõdést megkösse az alábbi feltételekkel:
- 584.096 Ft-os kezdõ befizetést (+
100.000 Ft forgalomba helyezés költsége) követõen 60 hónapon keresztül
47.299 Ft havi részletfizetési kötelezettség vállalásával, valamint
- a személygépjármû biztosítási szerzõdésének megkötésével.
Tököl Város Képviselõ-testülete a GAMagyarország Kft. kérelmére a Fõ út 88.
szám alatti CBA áruház villamosenergiaellátásához szükséges elektromos kábel
cseréjéhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2316 Tököl, Fõ út 117.
Központi telefonszám:
06 (24) 520-900
hivatal@tokol.hu
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 8.00-18.00 óráig
Szerda: 8.00-16.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig
Ügyelet: pénteken 15.00 óráig
OKMÁNYIRODA
2316 Tököl, Fõ út 119.
Tel.: 06 (24) 536-530
06 (24) 536-531
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 8.00-18.00 óráig
Szerda-csütörtök: 8.00-16.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig
Ügyelet: pénteken 15.00 óráig
VÁROSI GYÁMHIVATAL
2316 Tököl, Fõ út 119.
Tel.: 06 (24) 536-530
06 (24) 536-531
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 8.00-18.00 óráig
Szerda: 8.00-16.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig
POLGÁRMESTER
HOFFMAN PÁL
Ügyfélfogadási napja:
Hétfõ: 13.00-18.00 óráig
JEGYZÕ
DR. BEKK MÁRIA
Ügyfélfogadási napja:
Hétfõ: 13.00-18.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00 óráig
GAMESZ
2316 Tököl, Fõ út 117.
Tel.: 06 (24) 479-179
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 8.00-18.00 óráig
Szerda: 8.00-16.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

