Városházi

hírmondó
Tököli Tükör melléklete I.

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
Tisztelt Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság Elnöke a 2006. évi országgyûlési
képviselõ-választás elsõ fordulóját 2006. április 9.,
a másodikat 2006. április 23. napjára tûzte ki.
Önök 2006. február 6-a és 10-e között a helyi posta munkatársainak közremûködésével kézhez kapták az értesítést arról,
hogy a választók névjegyzékében szerepelnek. Ez az Értesítõ
tartalmazza a szavazás pontos helyét, idejét is.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy Városunk megnövekedett lakosságszámára tekintettel az eddig megszokott 6 szavazókör
helyett 10 szavazókör fogadja a választókat. Az egyes szavazókörökhöz tartozó utcákat (utcarészeket) és a szavazóhelyiség
címét e tájékoztató melléklete tartalmazza. Kérem, hogy az
Értesítõben figyelmesen olvassák el, hogy melyik szavazókörbe tartoznak!!!
Ha Ön akár április 9-én, akár április 23-án (vagyis a szavazás
napjain) nem Tökölön, de Magyarországon tartózkodik,
amennyiben rendelkezik ilyen igazolással, más településen is
leadhatja szavazatát. Az igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2006. április 7-én 16 óráig kérheti a Polgármesteri Hivatal titkárságán (Fõ u. 117.), illetve az Okmányiroda (Fõ
u. 119.) ügyfélszolgálatán. Az igazolást ajánlott levélben is kérheti, ha az április 4-éig megérkezik a tököli Polgármesteri Hivatalhoz. A levélben meg kell jelölni a települést (Budapesten
a kerületet is), ahol szavazni kíván és meg kell jelölnie, hogy az
igazolást milyen címre küldjük meg.
Figyelem! A választás elsõ és második fordulójára is csak az említett
határidõig kérhetik az igazolást, ha ennél késõbbi idõpontban derül ki,
hogy nem tud a választás napján Tökölön szavazni, akkor már sajnos
nem lesz módunk igazolást kiadni. Az igazolás kérhetõ csak az elsõ,
vagy csak a második, esetleg mindkét választási fordulóra, kérjük, ezért
feltétlenül közöljék az igazoláskérés során erre vonatkozó igényüket, illetve az igazolást kérõ nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, annak a
településnek a nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik.
Akinek lakcíme a lakcím-bejelentési szabályok szerint csak
Tököl település megnevezését tartalmazza, az a 4. számú szavazókörben (2316 Tököl, Fõ utca 121. szám alatt) adhatja le
szavazatát.
A választási kampány idõszak az elsõ forduló elõtt április 7én 24.00 óráig, illetve a második forduló elõtt április 9-én 19
órától április 21-én 24.00 óráig tart. Felhívjuk a figyelmüket,
hogy épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlõ hozzájárulásával lehet. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen, vagy azon
belül plakátot elhelyezni tilos. A plakátot az, aki elhelyezte,
vagy akinek az érdekében elhelyezték, 2006. május 23-ig köteles eltávolítani.

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak és választott póttagjainak névsora az alábbi:
1. számú SZSZB (Pesti úti Általános Iskola, Fõbejárat)
tag
Szilágyi Ferencné
tag
Drenyovszky Tamásné
tag
Zsoldosné Battai Ildikó
póttag
Szeder Mária
2. számú SZSZB (Pesti úti Általános Iskola, Tornaterem)
tag
Gál Zsoltné
tag
Vajda Katalin
tag
Marcsa Ferencné
3. számú SZSZB (Hagyományõrzõ Óvoda, Fõ u. 49.)
tag
Schneider Józsefné
tag
Gergics Jánosné
tag
Bagyó Kinga
póttag
Radnics Lászlóné
4. számú SZSZB (Területi Gondozási Központ, Fõ u. 121.)
tag
Nisóczi Anita
tag
Erdei Tiborné
tag
Rácz Józsefné
póttag
Kugler Endréné
5. számú SZSZB (Mûvelõdési Központ, Fõbejárat)
tag
Viszlainé Molnár Andrea
tag
Burlovics Rita
tag
Gergics Márta
póttag
Máthéné Istvánov Gyöngyi
6. számú SZSZB (Mûvelõdési Központ, Moziterem)
tag
Kiss Tiborné
tag
Rácz Annamária
tag
Dr. Nagy Béla
póttag
Draxler Imréné
7. számú SZSZB (Aradi úti Általános Iskola, Fõbejárat)
tag
Üveges Györgyné
tag
Istvánov Gergelyné
tag
Jokán Jánosné
póttag
Farkas Sándorné
8. számú SZSZB (Aradi úti Általános Iskola, Tornaterem)
tag
Dósa Istvánné
tag
Ágics Mihályné
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tag
póttag

Sáráczné Füzes Katalin
Molnárné Balla Orsolya

re és külön szavazólap a területi listára történõ szavazáshoz.
Az egyéni választókerület szavazólapja ábécé sorrendben
tartalmazza a jelöltek nevét.

9. számú SZSZB (Szivárvány Óvoda, Fõbejárat)
tag
Farkas Pálné
tag
Tóth Ágnes
tag
Vukov Judit
póttag
Szabó Lajosné
10. számú SZSZB (Szivárvány Óvoda, Udvari bejárat)
tag
Zsivnovszki Istvánné
tag
Fazekasné Bagyó Mariann
tag
Ágics Balázs
póttag
Kiss Annamária
Mit kell még tudni a szavazásról?
– Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.
– Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenõrizni az Ön személyazonosságát.
A személyazonosságát és a lakcímét a következõ érvényes
igazolványok bemutatásával igazolhatja:
a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
b) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), útlevél, 2001. január 1-jét követõen kiállított kártyaformátumú
vezetõi engedély, ezek azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el.
Kérem, ellenõrizzék, hogy fenti igazolványaik érvényesek-e, ha nem, keressék fel haladéktalanul az Okmányirodát, mert érvénytelen igazolvány bemutatása nem fogadható el.
Ha lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik a szavazás
napján, akkor az „Igazolás a lakóhelytõl eltérõ helyen történõ
szavazáshoz” megnevezésû nyomtatványt is magával kell vinnie a szavazókörbe.
Ha a két forduló között lakóhelyet változtatott, vigye magával a „Szavazásra szolgáló lakcímigazolás a második fordulóban” elnevezésû nyomtatványt is. (A választás két fordulója között a névjegyzéket lakcímváltozás miatt nem lehet módosítani, a
két forduló között lakóhelyet váltott választópolgár a második fordulóban is a régi lakóhelyén szavazhat. Mivel azonban ebben az
idõpontban régi lakcímkártyája már bevonásra került, helyette az
új lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetõje a bejelentéskor
szavazásra szolgáló lakcímigazolást állít ki. Az érintett választópolgár a szavazóhelyiségben ezzel igazolhatja lakcímét.)
Javasoljuk, hogy az Értesítõt a szavazatszámláló bizottság
munkájának megkönnyítése érdekében a szavazásra vigye
magával.
A személyazonosság ellenõrzését követõen megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyeknek átvételét a
névjegyzék aláírásával kell igazolnia.
– A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a
szavazófülkét.
– Érvényesen szavazni a jelölt, illetõleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal lehet (+ vagy X).
– Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobása elõtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság
a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
Külön szavazólap szolgál az egyéni választókerületi jelölt-

PEST megye 12. sz. OEVK
SZIGETSZENTMIKLÓS) egyéni jelöltjei
Jelölt neve
Droppa Béla
Hoffman Pál
Dr. Koós Ferenc
Kuncze Gábor

Jelöltállítók
MDF
FIDESZ, KDNP
MIÉP-Jobbik
SZDSZ – A MAGYAR
LIBERÁLIS PÁRT
Pádárné Bagoly Anna Mária CENTRUM
Varju László
MSZP

A területi listás szavazólap a választási bizottság által kisorsolt sorrendben tartalmazza a jelölõ szervezetek nevét.

PEST megye területi választókerület listái
Sorsolt
sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista neve
CENTRUM Összefogás Magyarországért
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Keresztény
Demokrata Néppárt
MAGYAR DEMOKRATA FORUM
Szabad Demokraták Szövetsége
Magyar Szocialista Párt
MIÉP-Jobbik a Harmadik Út

A Területi Választási Bizottság elérhetõsége:
Cím: 1054 Budapest Városház u. 7.
Postai cím: 1364 Budapest Pf. 112.
Telefon: 06(1)317-6218, 06(1)317-6423
Fax: 06(1)318-0026
E-mail: valasztas@pestmegye.hu
Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elérhetõsége:
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
Telefon: 06(24) 465-722, 06(24) 466-379
Fax: 06(24) 466-065
A választásokkal kapcsolatos tudnivalókról a polgármesteri
hivatalban mûködõ választási információs szolgálattól kérhet
bõvebb felvilágosítást.
A választási iroda székhelye: 2316. Tököl, Fõ utca 117., telephelye: Fõ utca 119.
A választási iroda telefonszáma: (24) 520-910.
Tököl, 2006. március 21.
Rácz Judit
Helyi Választási Iroda vezetõje
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SZAVAZÓKÖRÖK
TERÜLETI BEOSZTÁSA
Ismételten felhívom figyelmüket, hogy az eddig megszokottól eltérõen a választási körzetek területi beosztása
megváltozott, kibõvült a szavazókörök száma, a fenti táblázatokból kitûnik, hogy mely körzetben, vagyis melyik szavazókörben szavazhatnak! Kérem, figyelmesen olvassák el a posta által kézbesített ÉRTESÍTÕT, mely pontosan
tartalmazza a szavazókör számát, címét!!!!

5. számú szavazókör

1. számú szavazókör
Pesti úti Általános Iskola, Fõbejárat

Házszám vagy
teljes utca
utca
teljes
utca
teljes
teljes

Duna
Máltai
Pestvidéki Gépgyár

2. számú szavazókör
Pesti úti Általános Iskola, Tornaterem
Karinthy Frigyes
Kisfaludy Sándor
Mátyás király
Pesti
Szilágyi

Házszám vagy
teljes utca
utca
teljes
utca
teljes
utca
teljes
út
1.
utca
teljes

Mûvelõdési Központ, Fõbejárat
(Kossuth L. u. 66.)
Akácos
út
Árnyas
utca
Árpád
köz
Damjanich
utca
Diófa
sor
Jegenye
sor
József A.
utca
Mester
utca
Piac
tér
Pozsonyi
köz
Pozsonyi
utca
Szõlõ
utca
Zrínyi
utca

6. számú szavazókör

3. számú szavazókör
Hagyományõrzõ Óvoda, Fõ u. 49
Barackos
Cseresznyés
Cseresznyés
Fõ
Leányka
Pesti
Prika
Rakéta
Szentmiklósi
Vásár
Vásár-tér
Zabástya

utca
köz
utca
utca
utca
út
telep
utca
út
tér
dûlõ
dûlõ

Házszám vagy
teljes utca
teljes
teljes
teljes
1-115-ig 2-102-ig
teljes
3-végig 2-végig
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

Mûvelõdési Központ, Moziterem
(Kossuth L. u. 66.)
Akácos
út
Bodza
utca
Dózsa György
köz
Dózsa György
utca
Fürtös
utca
Hársfa
utca
Kiss
utca
Kossuth Lajos
utca
Madách Imre
utca
Táncsics Mihály
utca

4. számú szavazókör

Házszám vagy
teljes utca
1-23-ig 2-34-ig
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

7. számú szavazókör

Területi Gondozási Központ, Fõ u. 121.

Aradi úti Általános Iskola, Fõbejárat

Ady Endre
Alkotmány
Buszista
Csépi
Fõ
Hõsök
Ibolya
József Attila
Kertész
Nefelejcs
Ráckevei

Állomás
Aradi
Attila
Betlehem
Iskola
Jókai
Klapka
Kolozsvári
Petõfi
Petõfi
Toldi

utca
utca
dûlõ
út
utca
tere
utca
utca
utca
utca
út

Házszám vagy
teljes utca
teljes
teljes
teljes
1-15-ig 2-14-ig
117-végig 104-végig
teljes
teljes
65-végig 56-végig
teljes
teljes
teljes

Házszám vagy
teljes utca
25-végig 36-végig
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
1-33-ig 2-24-ig
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

utca
utca
köz
köz
utca
utca
utca
utca
köz
utca
köz

Házszám vagy
teljes utca
1-27-ig
2.
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
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8. számú szavazókör
Aradi úti Általános Iskola, Tornaterem

10. számú szavazókör
Házszám vagy
teljes utca

Szivárvány Óvoda, Udvari bejárat

Házszám vagy

(Csépi út 57.)

teljes utca

Árvácska

utca

teljes

Babanovicza

dûlõ

teljes

Alma

utca

teljes

Bem

utca

teljes

Álmos

utca

teljes

Búzavirág

utca

teljes

Arany János

utca

teljes

Ciprus

utca

teljes

Bartók Béla

utca

teljes

Csalitos

utca

teljes

Csalogány

köz

teljes

Dobó Katalin

utca

teljes

Csépi

út

Dr. Papp Károly

tér

teljes

Deák Ferenc

utca

teljes

Eötvös Lóránd

út

Diana

sétány

teljes

Erkel Ferenc

utca

teljes

Fácán

köz

teljes

Határ

út

teljes

Fenyves

köz

teljes

Gesztenye

köz

teljes

Huszka Jenõ

utca

teljes

Harcsa

köz

teljes

Kálmán Imre

utca

teljes

Harkály

köz

teljes

Kodály Zoltán

út

teljes

Hársfa

köz

teljes

Kölcsey Ferenc

utca

Lehár Ferenc

utca

teljes

Lenin

telep

teljes

Móra Ferenc

utca

teljes

103-végig 106-végig

21-végig 18-végig

15-végig 2-végig

Holtok

dûlõ

teljes

Horgász

köz

teljes

Iszalag

utca

teljes

Kárász

köz

teljes

Kökörcsin

utca

teljes

Papp

kert

teljes

Kõrisfa

köz

teljes

Szadova

utca

teljes

Ledina

dûlõ

teljes

Ledina

út

teljes

Május 1

utca

teljes

Mandula

köz

teljes

Mókus

utca

teljes

Nyárfa

sor

teljes

Orgona

utca

teljes

Parkerdõ

út

teljes

(Csépi út 57.)

Pipacs

sor

teljes

Csokonai

utca

teljes

Ponty

köz

teljes

Állomás

utca

29-végig

Rákóczi Ferenc

utca

teljes

Csépi

út

17-101-ig 16-104-ig

Réce

utca

teljes

Rózsa

utca

teljes

József A.

utca

35-63-ig 26-54-ig

Rubicon

utca

teljes

Eötvös Lóránd

út

1-19-ig

Széchenyi István

út

teljes

Gárdonyi Géza

utca

teljes

Sziget-major

9. számú szavazókör
Szivárvány Óvoda, Fõbejárat

Házszám vagy
teljes utca

2-16/b-ig

teljes

Huba

utca

teljes

Tábor

tér

teljes

Kölcsey Ferenc

utca

1-13-ig

TSZ

kert

teljes

Tölgyfa

köz

teljes

Kun

utca

teljes

Tûzoltó

utca

teljes

Sport

utca

teljes

Úttörõ

köz

teljes

Vasút

utca

teljes

Vadkacsa

utca

teljes

Viola

utca

teljes

Vörösmarty Mihály

utca

teljes
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Fontosabb testületi határozatok
(2006. december 12-i képviselõ-testületi ülés)
Tököl Város Képviselõ-testülete a Pesti
úti lakótelepen lévõ önkormányzati telkek
közmûvesítésére vonatkozó ajánlattételi
felhívást az alábbiak szerint módosítja:
„IV. 3. 2.) A dokumentáció beszerzésének
feltételei:
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2006. 01. 16., 10:00 óra
IV. 3. 3.) Az ajánlattételi határidõ: 2006.
01. 16., 10:00 óra
IV. 3. 6. 1) Az ajánlatok felbontásának dátuma: 2006. 01. 16., 10:00 óra
VI. 4) Egyéb információk
6. Konzultációs lehetõség: 2006. 01. 05.,
10:00 óra”
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) csatlakozik a Ráckevei kistérségben
megalakult, Ráckevei Duna-ági Horgász
Szövetség által vezetett Kis-Duna-menti
LEADER+ Akciócsoporthoz,
2) vállalja, hogy szorosan együttmûködik
a többi akciócsoport taggal, hogy a KisDuna-menti Vidékfejlesztési Tervet elkészítse a LEADER+ pályázat második
fordulója során,
2) Az akciócsoport 52. tagjának a Tököli
Polgárõrséget jelöli meg, melynek elnöke Ágics Péter, 53. tagjának a Tököli
Gépkört jelöli meg, melynek vezetõje:
Dragovics András.
Tököl Város Képviselõ-testülete a két
ülés között történt eseményekrõl szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete, Hoffman Pál polgármestert 2005. évi munkája elismeréseként három havi illetményének megfelelõ jutalomban részesíti, a
polgármesteri hivatalnál a 2005. évi
megbízási díj-kereten keletkezett megtakarítás terhére.

Tököl Város Képviselõ-testülete felhatalmazza
1. a jegyzõt, hogy 2006. évben 4 fõ közhasznú foglalkoztatott foglalkoztatására
vonatkozó megállapodást a Pest Megyei
Munkaügyi Központtal megkösse,
2. az intézményvezetõket, hogy 2006. 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
1. felhatalmazza a polgármestert, hogy
Patiens Kft. (dr. Elekes Edit), dr. Kerékgyártó István és dr. Balla Mária egészségügyi vállalkozókkal a határozat mellékletét képezõ szerzõdést megkösse.
2. a szerzõdés 6. pontjában szereplõ készenléti szolgálat és hétvégi ügyelet díjtételének módosításáról 2006. január 1ig visszamenõ hatállyal az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének
elfogadását követõen dönt.
MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS
MÓDOSÍTÁSA
Amely létrejött a Tököl Város Önkormányzatát (2316 Tököl, Fõ út 117.) képviselõ Hoffman Pál polgármester (továbbiakban: Megbízó), valamint egészségügyi
vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és idõben az alábbi
feltételekkel:
1. A felek rögzítik, hogy az 1992. december 3-án aláírt szerzõdést, a képviselõtestület döntése értelmében változatlan
feltételekkel 2006. december 31-ig
meghosszabbítják
2. Felek a szerzõdés-kiegészítést elolvasás

után, mint akaratukkal mindenben
egyezõt aláírják.
Tököl, 2005. december …
Vállalkozó
Megbízó
A 2006. I. félévi lakossági fórumok tervezett idõpontja: 2006. március.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1., a 2005. szeptember 6-án, Tököl Város
Önkormányzata, mint Megbízó, a
BAU-URB Tervezõ és Tanácsadó Kft,
mint Tervezõ, és a Tököl Airport Rt.,
mint Költségviselõ között létrejött tervezési szerzõdés 13.) pontját az alábbiakra módosítja:
13) „Költségviselõ az elfogadást, illetve az
elfogadásra nyitva álló határidõ leteltét követõ 8 naptári napon belül átutalja a tervezési díjat a Tervezõ részére annak az OTP XII. kerületi fiókjában (1126 Bp. Böszörményi út 9-11.)
vezetett 11712004-20199638 sz.
számlájára.”
2., tervezési szerzõdés egyéb rendelkezései
nem módosulnak
3., felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szerzõdés módosítást aláírja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Villamos Tanácsadó és Tervezõ Kft. által benyújtott kérelem alapján, a Pesti úti önkormányzati telkek villamos energia ellátásának kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Villamos Tanácsadó és Tervezõ Kft. által benyújtott kérelmet elnapolja.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) a DataWLan Kft. kérésére, ajánlatának
megfelelõen hozzájárul az Általános Iskola épületén – a tetõ gyermekek által

Tököl Város Képviselõ-testülete a 2006. I. félévi munkatervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Idõpont / napirend
Január
2005. évi költségvetési rendelet (I. olvasat)
2005. évi vagyongazdálkodási irányelvek
Költségvetéssel kapcsolatos rendeletek, önkormányzati programok
felülvizsgálata (I. forduló)
Az önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzatok közötti
megállapodás felülvizsgálata
Helyiségbérleti díjak felülvizsgálata
Egyedi kérelmek
Február
Költségvetéssel kapcsolatos rendeletek, önkormányzati programok
felülvizsgálata - II. forduló
2006. évi költségvetési rendelet megalkotása
Útépítési és járdakorszerûsítési program 2006. évi feladatai
Javaslat a közterület-felügyelet és a polgárõrség felállítására
TVCS KHT 2006. évi üzleti terve, víz- és csatornadíj megállapítása

Elõterjesztõ:

Az elõterjesztést
tárgyaló bizottság

polgármester
polgármester

Valamennyi bizottság
Szakbizottság

polgármester

Valamennyi bizottság

polgármester
polgármester
polgármester

Szakbizottság
Szakbizottság
Szakbizottság

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
TVCS KHT ügyvezetõ

Valamennyi bizottság
Valamennyi bizottság
Szakbizottság
Valamennyi bizottság
Szakbizottság
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2006. évi belsõ ellenõri ütemterv
Az Önkormányzat és a BV Intézet közötti felnõttoktatásra vonatkozó
szerzõdés felülvizsgálata
Egyedi kérelmek
Március
Beszámoló a bizottságok és a polgármester 2005. II. félévi munkájáról
és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Közösségi pályázatok kiírása
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Közbeszerzési terv
Beszámoló a Bölcsõde, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Védõnõi Szolgálat,
a Mûvelõdési Ház, a Sportcsarnok, a GAMESZ munkájáról
Egyedi kérelmek
Április
2005. évi költségvetési beszámoló
Könyvvizsgálói jelentés
Tájékoztató a 2005. évben végzett ellenõrzésekrõl
A 2006. évi költségvetés módosítása (pénzmaradvány, elõirányzat
módosítások átvezetése)
Önkormányzati felújítási, beruházási program
(intézményi épület, parkok, játszóterek, út-, járdahálózat, városközpont)
Egyedi kérelmek
Május
Egészségügyi vállalkozási szerzõdések felülvizsgálata
Külterületi utak felmérése és rendezésének elõkészítése
Egyedi kérelmek
Június
A 2006. évi költségvetés módosítása (az I. félévi gazdálkodáshoz
szükséges elõirányzat módosítások átvezetése)
A képviselõ-testület 2006. II. félévi munkaterve
Közösségi pályázatok elbírálása
TVCS KHT 2005. évi beszámolója az üzleti terv teljesülésérõl,
a kommunális szolgáltatásokról és a 2004. évi gazdálkodásról
Alapítványi támogatási kérelmek
Beszámoló az óvodák mûködésérõl
Beszámoló az általános iskola mûködésérõl
Beszámoló az elsõ osztályok kialakulásáról, a beiratkozásokról és a
nyolcadik osztályos tanulók beiskolázásáról

meg nem közelíthetõ részén - vezeték
nélküli internet kiépítéséhez szükséges
átjátszó antenna kihelyezéséhez,
2) felhatalmazza az általános iskola igazgatóját, az 1) pont szerinti antenna kihelyezésével kapcsolatban – a DataWLan Kft. ajánlatában foglaltak figyelembevételével – a bérleti szerzõdés
megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a/z
1) Hagyományõrzõ Óvoda 1 fõ konyhai
kisegítõ, 1 fõ dajka
2) Napsugár Óvoda 1 fõ konyhai kisegítõ,
3) Szivárvány Óvoda 1 fõ konyhai kisegítõ,
3 fõ dajka,
4) Általános Iskola 1,5 fõ takarítói álláshely esetében 2006. január 1. napjától,
5) Mûvelõdési Központ és Könyvtár 1 fõ
takarítói álláshely esetében 2005. december 15. napjától
a létszámstopot véglegesen feloldja, engedélyezi az intézmények vezetõinek, hogy
az egyes álláshelyeken rendelkezésére álló
bér elõirányzat túllépése nélkül, munkáltatói döntésük szerint, a határozott vagy
határozatlan idejû szerzõdéseket megkössék.

Városházi hírmondó

A
polgármester

Valamennyi bizottság

polgármester
polgármester

Szakbizottság
Szakbizottság

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester

Szakbizottság
Valamennyi bizottság
Valamennyi bizottság
Szakbizottság

polgármester
polgármester

Valamennyi bizottság
Szakbizottság

polgármester
polgármester
polgármester

Szakbizottság
Szakbizottság
Szakbizottság

polgármester

Szakbizottság

polgármester
polgármester

Szakbizottság
Szakbizottság

polgármester
polgármester
polgármester

Szakbizottság
Szakbizottság
Szakbizottság

polgármester
polgármester
polgármester

Szakbizottság
Valamennyi bizottság
Szakbizottság

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester

Szakbizottság
Szakbizottság
Szakbizottság
Szakbizottság

polgármester

Szakbizottság

Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a GAMESZ kérésére nem járul hozzá
ahhoz, hogy a 2006. január 1-jén megüresedõ karbantartói álláshelyét belsõ
áthelyezéssel betöltse,
2) hozzájárul ahhoz, hogy a 2006. január
1-én megüresedõ karbantartói álláshelyét határozott idejû szerzõdéssel,
2006. december 31-ig betöltse, azzal a
feltétellel, hogy az intézmény az álláshelyen rendelkezésére álló bér elõirányzatot nem lépi túl,
3) a parkgondozással kapcsolatos többletfeladatok ellátásával kapcsolatos létszámigényeket a 2006. évi költségvetés
készítésekor felülvizsgálja,
3) a konyhai kisegítõ álláshely (a felmentési idõ munkavégzési kötelezettséggel
nem járó 4 hónapjára, 2006. február
1–április 30-ig) esetében 2006. február
1. napjától az álláshely határozott idejû
szerzõdéssel történõ betöltését nem engedélyezi, egyben a felmentési idõt követõen, 2006. május 1. napjától létszámstopot rendel el, felkéri a GAMESZ vezetõjét, vizsgálja meg a kiesett
munkaerõ közhasznú foglalkoztatottal

történõ pótlásának lehetõségét. Továbbá a Konyha szakfeladaton biztosított
álláshelyekre vonatkozóan – megüresedés esetén – 2006. január 1. napjától
létszámstopot rendel el.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2005.
évben megállapított közösségi támogatások elszámolásáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) A „Pest Megye Biztonságos Települése”
címû pályázat benyújtását támogatja.
2) Vállalja, hogy a szükséges intézkedéseket megteszi arra vonatkozóan, hogy
2006-ban a települési lakosságszámhoz
viszonyított bûncselekmények száma
3% alatt marad.
Tököl Város Képviselõ-testülete – heti egy
alkalommal, 1,5 óra idõtartamban – a
2006. január 1 – december 31. közötti idõszakra a Tököli Öregfiúk Labdarúgó Csapat térítésmentes Sportcsarnok használatához hozzájárul.
Tököl Város Képviselõ-testülete, „Általános Iskola kérelme bérleti díj megállapítására” címû napirend újratárgyalását rendeli el.

Városházi hírmondó
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) az Informatikai-Számítástechnika Tanárok Egyesülete részére az Általános
Iskola számítástechnikai termeinek bérleti díját 1.500.- Ft/óra összegben határozza meg.
2) felhatalmazza az Általános Iskola igazgatóját, hogy a bérleti megállapodásokat megkösse.
(2005. december 19-i képviselõ-testületi
határozatok)
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szigetszentmiklós–Tököl SE 2005. évi támogatását – a világbajnokságon light-contact
kategóriában szerzett ezüstéremért – 150
eFt-tal megemeli a 2005. évi általános tartalék terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1. a „Pesti úti lakótelep Általános Iskola
meglévõ keleti szárny átépítés-bõvítése
elõcsarnokkal, valamint az ehhez nyaktaggal kapcsolódó tanuszoda építésének közbeszerzési eljárása lebonyolítására” tárgyában lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásról a tájékoztatást elfogadja, s a pályáztatást eredményesnek
nyilvánítja.
2. a Bíráló Bizottság javaslata alapján az 1.
és 2. számú ajánlatokat érvénytelennek
nyilvánítja.
3. a közbeszerzési eljárás nyertesének a 3.
számú ajánlattevõt, TAKTA-OSI Kft.-t
nyilvánítja ki.
4. a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének idõpontját 2005. december 20ban határozza meg
5. felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést 1.480.000 Ft+ÁFA erejéig a 3) pont szerinti vállalkozóval kösse meg a felhalmozási céltartalék keret
terhére.
(2006. január 16-i Képviselõ-testületi
határozatok)
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) a Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra kerülõ „Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása” címû pályázatra a
pályázati anyag elkészítésével Mucsányi
Tamás (2740 Abony, Árpád u. 16.) vállalkozót bízza meg.
2) A pályázatírás költségét, bruttó 90.000
Ft-ot, valamint nyertes pályázat esetén
a szakértõi díjat a céltartalék keret terhére biztosítja, maximum 303.000 Ft
erejéig.
Tököl Város Képviselõ-testülete az
„Ajánlat a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a Települési Önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat felújításának támogatása
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A
címû pályázat írására” címû napirend ismételt tárgyalását rendeli el.
TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE, A 2/2006.(I.16.) SZÁMÚ HATÁROZATÁNAK 2.) PONTJÁT AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSÍTJA:
„2.) A pályázatírás költségét bruttó 90.000
Ft-ot, valamint nyertes pályázat esetén az
elnyert összeg 1%-ának megfelelõ szakértõi díjat a 2005. évi céltartalék keret terhére biztosítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
által kiírásra kerülõ „Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat felújításának támogatása” címû pályázatra a pályázati anyagot
benyújtsa.
A pályázathoz szükséges önrészt, bruttó
40.151.300 Ft-ot a 2005. évi céltartalék keret terhére biztosítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) a „160.000.000 Ft hitel felvételéhez
szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásához hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása” tárgyában lefolytatott egyszerû közbeszerzési eljárásról
a tájékoztatást elfogadja, s a Kbt. rendelkezéseinek megfelelõen az eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
2) felkéri a polgármestert, hogy a
160.000.000 Ft hitel felvételéhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásához, illetve hivatalos közbeszerzési
tanácsadó kiválasztásához kérjen ajánlatokat, s azokat terjessze a Képviselõtestület elé.
Tököl Város Képviselõ-testülete a lakótelepi telkek közmûvesítésére vonatkozó,
egyszerû eljárás keretében benyújtott pályázatok bírálatára vonatkozó tájékoztatást
elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) a Pesti úti lakótelep mellett kialakított
építési telkekrõl adott tájékoztatást tudomásul veszi,
2) hozzájárul, az árverési szabályzatban
megállapított értékesítési feltételek szerinti értékesítéshez, figyelemmel a
327/2005. (X.24.) számú képviselõ-testületi határozatban megfogalmazott feltételrendszerre, azzal, hogy ha egyazon
idõpontban több azonos tartalmú ajánlat érkezik be ugyanarra az ingatlanra, a
polgármester döntése az azonos ajánlattevõk közötti sorsolás alapján történjen,
3) a lakosság tájékoztatása érdekében a
határozat mellékletét képezõ „Hirdetmény”-t teszi közzé.
Építendõ utak
Pozsonyi – Dózsa
Szadova
József A. u. (Kossuth – Határ között)
Összesen:

HIRDETMÉNY
Tököl Város Képviselõ-testülete, a 2005.
november 28-i árverést követõen megmaradt, Pesti úti lakótelep mellett kialakított
építési telkeit, Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/1995.
(X.10.) számú rendeletében és árverési
szabályzatában meghatározottak szerint,
árverés tartása nélkül, az árverési hirdetményben megjelölt kikiáltási áron értékesíti.
Az árverési szabályzat X. fejezete szerint:
„Amennyiben az árverés sikertelen volt, az ingatlan hasznosítására vonatkozó önkormányzati határozatban foglaltak szerint az ott meghatározott kikiáltási áron (licit alapon) a sikertelen
árverés idõpontjától számított 6 hónapon belül
az ingatlan vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség eladható, vagy bérbe adható.”
„A sikertelen árverést követõ szerzõdéskötések
esetén, azon ajánlattevõkkel lehet szerzõdést kötni, akik maradéktalanul eleget tesznek az árverési dokumentációban közölt szerzõdést biztosító
mellékkötelezettség teljesítésére, valamint a fedezetigazolásra vonatkozó feltételekre, és vállalják
az ott közölt feltételekkel a szerzõdés megkötését.
Azonos ingatlanokra szóló ajánlatok esetén, azzal köthetõ szerzõdés, aki idõben, elsõként tesz
eleget a szerzõdéskötési feltételeknek." "Amennyiben a sikertelen árverést követõ hasznosítás során egyazon idõpontban több azonos tartalmú
ajánlat érkezik be, a mûszaki csoport vezetõjének javaslata alapján a Polgármester dönt a
szerzõdéskötésrõl", úgy, hogy a polgármester
döntése az azonos ajánlattevõk közötti sorsolás alapján dõl el.
Az ingatlanok 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 2006. évben (elõre láthatólag szeptember) történõ kiépítésükre.
Az ingatlanokra 5 éves beépítési kötelezettséget ír elõ, amelynek biztosítására elidegenítési és visszavásárlási jogot jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba.
Ajánlattételre a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodájában lehet jelentkezni, személyi igazolvány és 10% foglaló/ingatlan befizetése mellett. Szerzõdéskötés az ajánlattételt követõ 30 napon belül.
Az ingatlan vételárát az alábbiak szerint
lehet kiegyenlíteni:
1. Variáció: készpénzben kell kiegyenlíteni, az adásvételi szerzõdés aláírásával
egy idõben.

terület
Bekerülési összeg
7277 m2
29.835.700 Ft
6329 m2
25.948.900 Ft
5980 m2
24.518.000 Ft
80.302.600 Ft

50%-os önrész
14.917.850 Ft
12.974.450 Ft
12.259.000 Ft
40.151.300 Ft
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2. Variáció: készpénzben kell kiegyenlíteni oly módon, hogy az adásvételi szerzõdés 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 vevõvel elõszerzõdést köt, végleges szerzõdéskötésre a vételár teljes kiegyenlítését követõen kerül sor.)
Amennyiben a vevõ hibájából szerzõdéskötésre a megadott határidõig nem kerül
sor, úgy a foglaló az eladót illeti.
Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy magánszemélyek, jogi személyek mennyiségi
és egyéb kötöttség nélkül vásárolhatnak
ingatlant. Konkrét építési, illetve ingatlanvásárlási szándék ismeretében kérjük, haladéktalanul keressék fel hivatalunkat a vételi ajánlat megtétele érdekében.
Tököl Város Képviselõ-testülete
Tököl Város Képviselõ-testülete, a „Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása, aktualizálása, tájékoztatási anyagra érkezett elõzetes vélemények” címû napirend tárgyalását elnapolja.
Tököl Város Önkormányzata, mint a település vezetõ szervezete és a Tököl Airport
Rt., mint Befektetõ között 2005. augusztus
24-én létrejött Együttmûködési Megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
a) A 2005. augusztus 24-én aláírt Együttmûködési Megállapodás 6) pontja az
alábbiak szerint változik:
„6) Befektetõ 5 éven keresztül évi
80.000.000 Ft, azaz nyolcvanmillió forint pénzügyi, vagy saját vagyona terhére történõ ráfordítást vállal a közös
célok megvalósítása érdekében. Ennek
megfelelõen a jelen Együttmûködési
Megállapodás hatályba lépését követõ
8 napon belül 80.000.000 Ft, azaz
nyolcvanmillió forint elõleg biztosítását vállalja, mely összeg felhasználását
Felek külön megállapodásban szabályozzák.”
b) A 2005. augusztus 24-én aláírt Együttmûködési Megállapodás 7) pontja az
alábbiak szerint változik:
„7) Befektetõ további 80.000.0000 Ft, azaz nyolcvanmillió forint biztosítását
vállalja legkésõbb 2006. december 31ig, mely összeg felhasználását követõen Felek elszámolnak egymással oly
módon, hogy a jelen Együttmûködési
Megállapodásban foglalt arányok betartásra kerüljenek.”
c) Az Együttmûködési Megállapodás új
12) ponttal egészül ki, egyben a korábbi
12) pont számozása 13) pontra, a korábbi 13) pont számozása pedig 14) pontra
változik:
„Felek egybehangzóan nyilatkozzák, hogy
a Befektetõ által 5 éven keresztül tervezett
ráfordítás összegén belül készek az Együttmûködési Megállapodás részletes elszá-
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molási szabályait tartalmazó, 2005. szeptember 20-án aláírt Megállapodásban foglalt éves pénzügyi ütemezések felülvizsgálatára és közös akarattal történõ módosítására, mind a 2005. év utáni egyes évekre
jutó ráfordítások, mind azoknak a Közös
Fejlesztési Keret és a Szabad Fejlesztési
Keret közötti megosztása tekintetében.”
2. az Együttmûködési Megállapodás
egyéb rendelkezései nem módosulnak
3. Tököl Város Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzõdésmódosítást aláírja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1. a Pesti úti lakótelepen lévõ Általános Iskola meglévõ keleti szárnyának átépítése, bõvítése elõcsarnokkal, valamint az
ehhez nyaktaggal kapcsolódó tanuszoda kivitelezésére vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról szóló tájékoztatást, mely tartalmazza a tanuszoda hõn tartó és meglévõ melegvíz tárolók felfûtését biztosító napkollektoros
hõtermelõ rendszer kiépítését is, elfogadja,
2. a határozat mellékletét képezõ ajánlattételi felhívást teszi közzé.
(2006. január 30-i képviselõ-testületi
határozatok)
Tököl Város Képviselõ testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy eljárjon az
NSH-nál a megvalósítandó tanuszoda
konkrét pénzügyi feltételeinek megismerésével kapcsolatban.
Tököl Város Képviselõ-testülete a jelenleg betöltetlen (a korábban elhunyt Dragovics András (Kofás) helyett és Halász
László Szociális és Egészségügyi bizottsági
megbízatását 2006. január 30. napjától
megszünteti.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tököli Gazdák Vadásztársasága a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár helyiségeit 2006. február 4-én –
vadászbál rendezése céljára – térítésmentesen használja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Pesti úti lakótelepi telkek közmûépítésére benyújtott pályázatok közül a bíráló bizottság javaslata alapján, az összességében legkedvezõbb ajánlatot tartalmazó, PVCS Építõ Kft.-t (Bp. Balkán u.
4. II/b) által benyújtott ajánlatot fogadja el és tekinti jelen közbeszerzési eljárás nyertesének.
2) felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést, 46.400.000 Ft + Áfa
erejéig a vállalkozóval kösse meg.
3) a megvalósításhoz szükséges összeget,
38.442 e Ft erejéig a 2005. évi költségvetésben a lakótelepi telkek közmûvesítésére tervezett összeg terhére, 17.238 e
Ft erejéig a 2005. évi felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

Városházi hírmondó
4) a Pesti úti lakótelepi telkek közmûépítési munkái mûszaki ellenõri feladatainak ellátására a benyújtott árajánlatok közül a B.B. Mérnöki Iroda
Bt. (1025 Bp., Törökvész út 88/A)
ajánlatát választja 835.200 Ft + Áfa
vállalási árért a 2006. évi költségvetési keret terhére, és felkéri a polgármestert a szerzõdés megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és Könyvtár Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát az alábbiak szerint
módosítja:
1.) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat II:
fejezet „Az intézmény nyitva tartása”
címû része az alábbiakkal egészül ki:
Könyvtár nyitva tartása:
Hétfõ:
12,00-18,00
Kedd:
12,00-18,00
Szerda:
SZÜNNAP
Csütörtök:
12,00-18,00
Péntek:
8,00-16,00
Szombat:
9,00-13,00
2.) A könyvtár nyitva tartási idejének módosítása többletköltséget nem vonhat
maga után.
Tököl Város Képviselõ-testülete, árverésen értékesíti a 2640/136. és 2640/137.
hrsz-ú ingatlanait, és jóváhagyja a határozat mellékletét képezõ „Árverési hirdetményt”.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fõ út 117.) értékesítésre meghirdeti az
alábbi, Pesti úton kialakított építési ingatlanait:
HRSZ TERÜLET (m2) Kikiáltási ár (Ft)
2640/136
684
4.788.000.2640/137
684
4.788.000.Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Az ingatlan jelenlegi besorolása: KEL-1
(Kertvárosias Lakó 1.), amely laza beépítésû, összefüggõ 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 2006. évben történõ kiépítésükre.
Az ingatlanokra 5 éves beépítési kötelezettséget ír elõ, amelynek biztosítására elidegenítési és visszavásárlási jogot jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba.
Az árverés ideje: 2006. február 20. 15.00
óra
Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal
Tököl, Fõ u. 117.
Ajánlattételre a helyszínen lehet jelentkezni.
Az ajánlattevõk az ingatlanokra licitálással
tehetnek ajánlatot, a licitlépcsõ 10.000 Ftonként emelkedik. Amennyiben az ingatlanra licitálás nem történik, azt a kikiáltási
áron kell értékesíteni, tehát az árlejtés nem
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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 készpénzben kell kiegyenlíteni, az adásvételi szerzõdés aláírásával egy idõben, az árverést követõ 30 napon belül.
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, 2006. január
Tököl Önkormányzat
Tököl Város Képviselõ-testülete a GAMagyarország Kft. által benyújtott kérelemre, a Csépi út melletti 2644/18 hrsz-ú
ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a két ülés
között történt eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatást tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) a Nap és Hold Családsegítõ és Rehabilitációs Alapítvány helyiséghasználati
szerzõdését 2006. június 30-ig meghosszabbítja.
2) a Fõ u. 114. szám alatti épület rossz állapotára tekintettel a rendeltetési mód
megváltoztatásához hozzájárulni nem
tud,
3) felhatalmazza a polgármestert az 1)
pontban megjelölt helyiséghasználati
szerzõdés aláírására.
4) amennyiben az alapítvány új bérlemény tekintetében bérleti díj támogatási igény kérelmet fogalmaz meg, a költségvetés tervezésénél azt 1M Ft nagyságrendig figyelembe veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete tanácsadó testületet hoz létre, '56-os Tanácsadó
Testület néven. A Testület tagjai: Kugler
Endre, Kudó Simon, Kokics György,
Vaslaky Lajos, Surnyák Gergely, Vukov
Miklós és Halász Mátyás. A testület feladata: az 1956-os forradalom 50. évfordulójának méltó megünneplésére vonatkozó javaslattétel.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Nap és
Hold Alapítvány részére bérleti díj támogatás céljára a 2006. évi költségvetésében
1.000 eFt-ot biztosít.
Tököl Város Képviselõ-testülete, az intézményben – Konyha szakfeladat kivételével (390/2005. (XII.12.) számú határozat) – megüresedõ álláshelyek esetében a
létszámstopot véglegesen feloldja, engedélyezi az intézmények vezetõinek, hogy
az egyes álláshelyeken rendelkezésére álló
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bér elõirányzat túllépése nélkül, munkáltatói döntésük szerint, a határozott vagy határozatlan idejû szerzõdéseket megkössék.
Tököl Város Képviselõ-testülete minõsített
szótöbbség hiányában nem támogatja az
alábbi határozati javaslatot:
„Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és Könyvtár szervezésében megrendezendõ „nagyrendezvények”
fedezetére a 2006. évi költségvetésben a
GAMESZ költségvetésében 4.650 eFt-ot
biztosít.”
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Mûvelõdési Központ és Könyvtár szervezésében
megrendezendõ „nagyrendezvények” fedezetére a 2006. évi költségvetésben a mûködési céltartalékok között 4.650 eFt-ot
biztosít.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatalban 2006. február 19én megüresedõ középfokú elõadó 6 fizetési fokozatú álláshely helyébe középfokú fõelõadó 9 fizetési fokozatú álláshelyet engedélyez, a magasabb fizetési fokozathoz
szükséges fedezetet a 2006. évi költségvetésben biztosítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Patiens Egészségügyi és Szolgáltató
Kft.-vel (dr. Elekes Edit), (továbbiakban:
Vállalkozó) a határozat mellékletét képezõ szerzõdést megkösse.
2) a szerzõdésben vállalt 360.000 Ft támogatást a 2006. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS
KIEGÉSZÍTÉSE
Amely létrejött a Tököl Város Önkormányzatát (2316 Tököl, Fõ út 117.) képviselõ Hoffman Pál polgármester (továbbiakban: Megbízó), valamint
a Patiens Egészségügyi Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Vállalkozó) között a gyermekorvosi szolgálat ellátása tárgyában az alulírott helyen és idõben az alábbi feltételekkel:
1. A felek rögzítik, hogy az 1992. december 3-án aláírt megbízási szerzõdés 2.
pontjára hivatkozva 2005. április 28-tól
a gyermekorvosi rendelõ végleges elhelyezéséig Vállalkozó részére 360.000.-Ft
támogatást biztosít.
2. Felek a szerzõdés módosítását elolvasás
után, mint akaratukkal mindenben
egyezõt aláírják.
Tököl, 2006.
Vállalkozó
Megbízó
Tököl Város Képviselõ-testülete a gyermekorvosi szolgálat jelenlegi elhelyezését
szolgáló épület állagára tekintettel – a felújítási munkák végéig – legkésõbb 2006.
december 31-ig a gyermekorvosi rende-

9
lésre szolgáló helyiségként az Egészségház
védõnõi tanácsadóját jelöli ki.
Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli
Római Katolikus Egyházközség – a Plébánia korszerûsítésére, valamint a templom
festésére, parkosításra vonatkozó támogatási - kérelmére a 2005. évi zárszámadás
tárgyalásakor visszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a tököli
Római Katolikus Egyházközség részére
350.000 Ft támogatást biztosít a 2006. évi
költségvetés terhére, a tököli egyházközség mûködési kiadásainak kiegészítésére,
egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2006. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a TökölHalásztelek Református Egyházközösség –
Tököl területén épülõ templom építésére
vonatkozó – kérelmére a 2005. évi zárszámadás tárgyalásakor visszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete a TökölHalásztelek Református Egyházközösség
részére 200.000 Ft támogatást biztosít a
2006. évi költségvetés terhére, az Egyházközösség éves mûködési kiadásainak kiegészítésére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2006. évi költségvetési
rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a Szigetszentmiklós és Környéke Mentõalapítvány részére 2006. évi költségvetés terhére 2006. elsõ féléves támogatásként 500.000 Ft-ot biztosít az alapítványi szállítóautó üzemeltetésére, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2006. évi költségvetési rendelet
elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg,
b) a Szigetszentmiklós és Környéke Mentõalapítvány II. féléves támogatásának
biztosítására az elsõ félévben visszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság részére 2006. évi költségvetés terhére 2006.
elsõ féléves támogatásként 500.000.-Ftot biztosít, melyet gépjármûállomány
fejlesztésére használhatnak fel, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2006. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést
kösse meg.
b) a Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság II. féléves támogatásának biztosítására az elsõ félévben visszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Lakosságorientált Rendõrkapitánysági Koncepció keretében a Szigetszentmiklósi Rendõrséggel való együttmûködésre 1.000.000 Ft-ot biztosít a 2006.
évi költségvetés terhére,
2) felkéri a polgármestert, hogy a 2006.
évre vonatkozó, 1) pont szerinti együtt-
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mûködési megállapodást terjessze a
képviselõ-testület elé.
Tököl Város Képviselõ-testülete az Alapfokú Mûvészeti Iskola részére, a szülõk által befizetett térítési díj csökkentésére,
1.000.000 Ft-ot biztosít a 2006. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2006. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli
Polgárõr Egyesület részére 2006. II-IV. negyedévi mûködéséhez 625.000 Ft-ot biztosít a 2006. évi költségvetés terhére, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2006. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a tököli KSK részére 2006. elsõ félévi támogatásként 6.000.000 Ft-ot biztosít a
2006. évi költségvetés terhére, a tököli
KSK mûködési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2006. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést
kösse meg.
b) a tököli KSK II. féléves támogatásának
biztosítására az elsõ félévben visszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Tököli Lovas Klub részére 400.000 Ft támogatást biztosít a 2006. évi költségvetés terhére a Tököli Lovas Klub által szervezett Lovas Napok költségeire, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2006. évi
költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a Szigetszentmiklós – Tököl SE részére
2006. elsõ félévi támogatásként
500.000.-Ft-ot biztosít a 2006. évi költségvetés terhére, a Karate Szakosztály
mûködési kiadásainak kiegészítésére,
egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2006. évi költségvetési rendelet
elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
b) Szigetszentmiklós - Tököl SE II. féléves
támogatásának biztosítására az elsõ félévben visszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete az Opel
Molnár Dunaharaszti Kft. ajánlata alapján
az OPEL COMBO CARGO 1.3 CDT típusú gépjármû beszerzésével egyetért, egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
2006. évi költségvetés terhére 2.899.000.Ft vételár + forgalomba helyezés költségei
figyelembevételével a deviza alapú lízingszerzõdést megkösse az alábbi feltételekkel:
- 580.000.-Ft-os kezdõ befizetést
(+100.000.-Ft forgalomba helyezés költsége) követõen 60 hónapon keresztül
48.760.-Ft havi részletfizetési kötelezettség vállalásával, valamint
- a személygépjármû biztosítási szerzõdésének megkötésével.
Tököl Város Képviselõ-testülete az „Ala-
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pítvány Tököl Mûvelõdéséért” nevû alapítvány részére, könyvelési költségre nem
biztosít támogatást.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Mûvelõdési Központ és Könyvtár, valamint a
Sportcsarnok támogatást igénylõ ren-

HÉV sínen túli terület

Csépi úttól északra esõ terület

Csépi úttól délre esõ terület

rehajtása érdekében a tárgyalások koordinálására.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a 2006. évi útépítési és felújítási feladatösszesítõt az alábbiak szerint fogadja el:

UTCANÉV
Bem J. u.
Deák F.
Május 1 u.
Orgona u.
Rákóczi u.
Tûzoltó u.
Viola
Vörösmarty u.
Akácos
Árnyas
Diófa
Hársfa
Kis
Madách
Petõfi köz
Pozsonyi köz
Gárdonyi
Sport
Sport köz
Csokonai
Huba
Kun

dezvényei esetében a részletes bevételeket és kiadásokat tartalmazó programterv (rendezvényterv) benyújtásáig és
annak képviselõ-testület általi elfogadásáig az ezekre a feladatokra tervezett
elõirányzatokat zárolja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2006.
évi költségvetés elsõ fordulós vitaanyagát a
fent meghozott egyedi döntésekkel elfogadja, egyben felkéri a polgármestert a
módosítások átvezetésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2006.
évi vagyongazdálkodási irányelvek keretében
1. a forgalomképes vagyonhasznosítás formáját, illetve értékesítési sorrendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
• folytatódjon a 2005-ben elkezdett Pesti
úti lakótelepen kialakított építési ingatlanok értékesítése,
• a hivatal kezdje meg az 1413/38. hrsz-ú
ingatlanon 4-5 db építési ingatlan kialakítását, és az értékesítés feltételeinek kidolgozása érdekében készítsen elõterjesztést,
• a hivatal folytassa a Madách utca, Hársfa utca tömbbelsõ feltárással érintett ingatlan tulajdonosaival a tárgyalásokat, és
annak eredményérõl készítsen elõterjesztést,
• a hivatal a Fõ utca, Rakéta utca sarkán
lévõ önkormányzati bérlakás tekintetében folytassa a tárgyalásokat a bérlõvel,
az adás-vétel lebonyolítása érdekében.
2) felhatalmazza a polgármestert az 1)
pontban meghatározott feladatok vég-

ÖSSZEG
3.682.000,2.492.000,2.492.000,2.716.000,2.800.000,2.968.000,3.332.000,3.164.000,5.904.500,3.332.000,756.000,2.016.000,1.106.000,3.066.000,2.800.000,2.520.000,4.564.000,6.860.000,1.204.000,6.104.000,8.120.000,2.226.000,-

Összesen
23.646.000,-

21.500.500,-

51.624.000,-

2) felkéri a polgármestert, hogy a 2005.
évi zárszámadás elfogadásáig az ütemezett megvalósításra vonatkozó javaslatát
terjessze a képviselõ-testület elé.
Tököl Város Képviselõ-testülete az Általános Iskola Kollektív Szerzõdését az alábbiak szerint módosítja:
Az Általános Iskola Kollektív Szerzõdésének
1. X. fejezet 2. pontjának
a) „Kötelezõ pótlékok mértékeinek meghatározása” részének „Osztályfõnöki
pótlék”-ra vonatkozó része helyébe az
alábbi kerül:
„Osztályfõnöki pótlék jár annak, aki iskolában osztályfõnöki feladatot lát el. A pótlék mértéke a pótlékalap 30%-a.
b) „A 13. havi illetmény kifizetése esedékességének meghatározása (Kjt. 68.§)” címû része az alábbiak szerint változik:
„A közalkalmazott 13. havi illetményre jogosult a Kjt. 68.§-ában foglaltaknak megfelelõen.”
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. Ebben az esetben a munkáltató megtéríti a bérlettel vagy menetjeggyel való el-
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Erkel
Arany J.
Kodály Z.
Alma
Móra
Álmos
Lehár
Kálmán I.
Lakótelepi aszfaltburkolat
Kisfaludy
Alapkészítést igénylõ utcák
62 hrsz-ú út
(csordalejáró)
Lakótelep új utak
Parkerdõ területén lévõ földutak Búzavirág
Pipacs
Mandula köz
Harcsa köz
Fácán köz
Ponty
Tölgyfa
Gesztenye köz
Fenyves köz
Csalitos
Kökörcsin
Ciprus
Iszalag
Árvácska
Vadkacsa
Rubikon
Mindösszesen:
számolás esetén, a bérlet vagy a mentejegy
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 személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény figyelembevételével.
Gépjármûvel történõ munkába járás esetén a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény szerint ilyen célra adható adómentes juttatás legnagyobb
mértékének megfelelõ összegû költségtérítés jár.
A közalkalmazottnak saját gépkocsi használata esetén az érvényes jogszabályoknak
megfelelõen kizárólag akkor adható
üzemanyag térítés, ha munkaköre ellátása
rendszeres területi munkát igényel, illetve
ha belföldi kiküldetés címén hivatali ügyben jár el.
A szakmai vezetés által elõírt belföldi hivatalos kiküldetést (továbbképzés, tanfolyam, szakmai értekezlet, ügyintézés, tapasztalatcsere, stb.) teljesítõ költségtérítését a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítõ
munkavállaló élelmezési költségtérítésérõl
szóló 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet
alapján kell kiszámítani. A költségtérítés
kiterjed az úti- és szállás költségre, valamint a részvételi díjra.
A költségtérítés mértékét, szükségességét
az intézményvezetõ igazolja.
Az üzemanyag térítés mértékét a gépkocsi
típusa szerint a mindenkori jogszabály határozza meg.
Saját gépkocsi rendszeres munkavégzéssel
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A
2.002.000,3.612.000,2.520.000,1.722.000,1.792.000,4.284.000,3.494.400,3.120.000,9.102.000,544.000,8.953.000,825.300,611.100,371.700,384.300,321.300,535.500,302.400,315.000,289.800,541.800,680.400,1.080.000,2.188.000,869.400,491.400,371.700,-

TSZGK vezetõ
az alábbi kerül:
Gyermekjóléti Szolgálat vezetõ

9.102.000.9.497.000.-

10.179.100.-

125.548.600.-

való használatát a munkáltató engedélyezheti. Ebben az esetben - útnyilvántartás
vezetése alapján - az üzemanyag térítés
mértékét a mindenkori jogszabály határozza meg.
A költségtérítés kifizetésének feltételei:
- érvényes jogosítvány,
- érvényes forgalmi engedély bemutatása.
Saját gépkocsi használatáért nem adható
költségtérítés
- a gépkocsi üzemképtelensége idõtartamára,
- a munkából való távollét idõtartamára.
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.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Gazdasági és Mûszaki Ellátó Szervezet, a Hagyományõrzõ Óvoda, a Horvát
Óvoda, a Napsugár Óvoda, a Szivárvány Óvoda, a Gyermekjóléti Szolgálat,
a Bölcsõde, a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, a Sportcsarnok Közalkalmazotti Szabályzatát az alábbiak szerint
módosítja:
A) A IV. Az illetmény és az illetménypótlékok címû fejezet
a) ”Magasabb vezetõ beosztású közalkalmazottaknak járó pótlék” címû részében
az alábbi helyébe

250%-a
200%-a

b) „A 13. havi illetmény kifizetése esedékességének meghatározása (Kjt. 68.§)”
címû része az alábbiak szerint változik:
„A közalkalmazott 13. havi illetményre jogosult a Kjt. 68. §-ában foglaltaknak megfelelõen.”
B) A VI. Szociális juttatások szabályozása
címû fejezet „A közlekedési költségtérítés
és a saját gépjármû hivatalos célú igénybevételének feltételei” címû része az alábbiak szerint változik:
A közalkalmazottnak a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott utazási
költségtérítés jár Tököl közigazgatási határán kívülrõl történõ munkába járás esetén. Ebben az esetben a munkáltató megtéríti 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 személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény figyelembevételével.
Gépjármûvel történõ munkába járás esetén a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény szerint ilyen célra adható adómentes juttatás legnagyobb
mértékének megfelelõ összegû költségtérítés jár.
A közalkalmazottnak saját gépkocsi használata esetén az érvényes jogszabályoknak
megfelelõen kizárólag akkor adható
üzemanyag térítés, ha munkaköre ellátása
rendszeres területi munkát igényel, illetve
ha belföldi kiküldetés címén hivatali ügyben jár el.
A szakmai vezetés által elõírt belföldi hivatalos kiküldetést (továbbképzés, tanfolyam, szakmai értekezlet, ügyintézés, tapasztalatcsere, stb.) teljesítõ költségtérítését a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítõ
munkavállaló élelmezési költségtérítésérõl
szóló 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet
alapján kell kiszámítani. A költségtérítés
kiterjed az úti- és szállás költségre, valamint a részvételi díjra.
A költségtérítés mértékét, szükségességét
az intézményvezetõ igazolja.
Az üzemanyag térítés mértékét a gépkocsi
típusa szerint a mindenkori jogszabály határozza meg.
Saját gépkocsi rendszeres munkavégzéssel
való használatát a munkáltató engedélyezheti. Ebben az esetben – útnyilvántartás
vezetése alapján – az üzemanyag térítés
mértékét a mindenkori jogszabály határozza meg.
A költségtérítés kifizetésének feltételei:
- érvényes jogosítvány,
- érvényes forgalmi engedély bemutatása.
Saját gépkocsi használatáért nem adható
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költségtérítés
- a gépkocsi üzemképtelensége idõtartamára,
- a munkából való távollét idõtartamára.
2. felkéri az intézményvezetõket, hogy a
közalkalmazotti képviselõkkel való
egyeztetést követõen és a módosítások
szabályzatokon való átvezetése után
azokat fenntartói jóváhagyásra nyújtsák
be,
3. felhatalmazza a polgármestert a szabályzatok fenntartói jóváhagyással való
ellátására a határozat 1-6. pontjaira figyelemmel.
Tököl Város Képviselõ-testülete, Hoffman Pál polgármester illetményét 2006.
április 1. napjától 460.000 Ft/hó összegben határozza meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete dr. Vass
Lucia alpolgármester illetményét 2006.
április 1. napjától 114.700 Ft/hó összegben határozza meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Sportcsarnok bérleti díjmegállapítása tekintetében bõvebb tájékoztató anyagot kér, mely
más költségekre kiható tényezõket is tartalmaz.
Tököl Város Képviselõ-testülete az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálata címû napirendet elnapolja.
Tököl Város Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 221/2005.
(VI. 27.) számú képviselõ-testületi határozatban foglaltak figyelembevételével, az
egészségügyi alapszolgáltatások Fõ u. 90.
sz., 586/A. hrsz. alatti „gondozó intézeti
központ” földszintjére történõ áthelyezésrõl szóló, a DUNAGÉP SZOLGÁLTATÓ
Rt. és Tököl Város Önkormányzata között
létrejövõ szerzõdés tervezetét készítse elõ.
Tököl Város Képviselõ-testülete, tudomásul veszi a Szent Teréz Segítõ Kezek Alapítvány beszámolóját az önkormányzati szociális feladatok ellátásáról.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) az Iskolaszék kérelmére – szülõk-nevelõk báljának megrendezésére – hozzájárul a Mûvelõdési Központ és Könyvtár
nagytermének térítésmentes használatához 2006. február 18-án 17.00 óra és
2006. február 19-én 4.00 óra között,
2. felkéri a Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy az 1) pont alapján
a bérleti szerzõdést kösse meg, figyelemmel Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 18/1995.
(X.10.) rendelet 19.§. (4)-(6) bekezdésében foglaltakra.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a tököli 0281 hrsz-ú nyúlgát 1252 m2
nagyságú részére a területbérletet 2006.
december 31-ig biztosítja Varsányi
Józsefné Tököl, Táncsics M. u. 4. sz.
alatti lakos részére,
2) a bérleti díjat 95.000 Ft/év összegben

A
határozza meg és felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti feltételekkel a
szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Villamos Tanácsadó és Tervezõ Kft. által benyújtott kérelemére, a Csépi út melletti
045 hrsz-ú táblában kialakított telkek villamosenergia ellátásának kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 13.) 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. 1. számú mellékelte helyébe e
rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet 2006. január 1. napján lép
hatályba.
Tököl, 2005. december 2.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
A 24/2005. (XII. 13.) számú rendelet melléklete: A juttatások tárgyévi költségvetési
tervezésének szabályai és meghatározása,
valamint a 2006. január 1. napjától járó
juttatások
I. A tervezési szabályok
1. Az e rendeletben meghatározott adható
juttatások, illetmény-kiegészítések, támogatások költségvetési fedezetét, valamint a jegyzõ munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges költségvetési fedezetet a képviselõ-testület tárgyévi költségvetési rendeletének elfogadásakor a
Ktv és e rendelet figyelembevételével
határozza meg.
2. Az 1. pont szerint a költségvetési terv
elõkészítése során tervezni kell a rendelet hatálya alá tartozók
a) Ktv szerinti alapilletményét, munkabérét, kötelezõ illetménypótlékait
(jegyzõi vezetõi pótlék, éjszakai pótlék, gépjármû-vezetési pótlék, idegennyelv-tudási pótlék), képzettségi
pótlékát, külön juttatását, helyettesítési díját, kiküldetéssel kapcsolatos
költségeiket (napidíj), jubileumi jutalmát, étkezési támogatását, ruházati
költségtérítését, a munkaruha-juttatását, szabadidõ megváltását,
b) az e rendelet szerinti szociális, jóléti,
kulturális és egészségügyi juttatáso-
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kat, a jutalmat, az egyéb illetménykiegészítéseket, pótlékokat, juttatásokat,
c) Ktv szerinti, a teljesítmény értékelésétõl függõen meghatározható, az alapilletmény általános mértékétõl való
többlet-eltérés legfeljebb 20%-os
mértékû eltérésre lehetõséget biztosító fedezetét, oly módon, hogy az ebben részesülõ köztisztviselõk száma
nem haladhatja meg a polgármesteri
hivatal létszám elõirányzatának 10%át,
II. A 2006. évi juttatásokra vonatkozó szabályok
1. A helyi illetményalapot 2006. évben
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2006.
évi költségvetésrõl szóló önkormányzati
rendeletében állapítja meg.
2. Az e rendelet 1. § (1) és (2)
bekezdésében meghatározottak részére
2006. évben is ruházati költségtérítés
jár, az alábbiak szerint
a) A polgármester és köztisztviselõ naptári évenként a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvényben meghatározott mértékû ruházati költségtérítésre
jogosult
b) Az anyakönyvvezetõi feladatot ellátó
köztisztviselõnek évente a köztisztviselõi ruházati költségtérítésen felül
költségtérítés jár, amelynek mértéke
a helyi illetményalap 50%-a.
c) A fizikai feladatot ellátó takarítónõ
naptári évenként a helyi illetményalap 100%-ának megfelelõ
ruházati költségtérítésre jogosult.
3. A vezetõ köztisztviselõk számára 2006.
évben alapilletményük 10%-ának, megfelelõ illetménykiegészítés jár.
3.A középfokú iskolai végzettségû köztisztviselõk számára 2006. évben is alapilletményük 10%-ának megfelelõ illetménykiegészítés jár.
TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕTESTÜLETE 25/2005. (XII.13.) SZÁMÚ
RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL
SZÓLÓ 23/2002. (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 alapján a helyi
adókról szóló 23/2002. (XII. 10.) számú
rendeletét (a továbbiakban a rendelet) az
alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az építményadó mértéke:
a) a vállalkozás céljára szolgáló építmény 350 Ft/m2
b) település északi részén, a 5101. hrszú út Szigethalom és a tököli lakótelep
közötti szakaszától északra elhelyezkedõ nem lakás céljára szolgáló épü-
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letek közül a vállalkozás céljára szolgáló építmény 700 Ft/m2
c) nem lakás céljára szolgáló építmények közül az üdülõ 450 Ft/m2
2. § E rendelet 2006. január 1. napjától
lép hatályba.
Tököl, 2005. december 2.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 26/2005. (XII. 13.) SZÁMÚ
RENDELETE 7/1998. (III. 3.) SZÁMÚ, A
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÉS A
GYERMEKVÉDELEM HELYI
RENDSZERÉRÕL SZÓLÓ RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tököl Város Önkormányzat Képviselõtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított
1993. évi III. törvényben (a továbbiakban
(Sztv.), a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben (a továbbiakban Gyvt.)
foglalt felhatalmazás alapján, az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvényben, valamint a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvényben foglaltak figyelembe vételével a szociális támogatások és a gyermekvédelem
helyi rendszerérõl szóló 7/1998. (III. 3.)
számú rendelete rendeletét (a továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. §
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli
és természetbeni ellátások megállapítására irányuló kérelmet az igénylõ, a
szülõ vagy más törvényes képviselõ (továbbiakban együtt: a kérelmezõ) a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elõ.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság,
továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, természetes személy,
illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti.
(3) A jegyzõ
a) szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Sztv-ben meghatározott feltételek szerint
aa) idõskorúak járadékát,
ab) rendszeres szociális segélyt,
ac) a szociális tv. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási
díjat;
b) a jogosult gyermek számára a Gyvtben meghatározott feltételek szerint
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
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ményre való jogosultságot állapít
meg.
(4) A képviselõ-testület az alábbi ellátási
formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a Szociális és Egészségügyi Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság)
ruházza:
a) a szociális törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatást,
b) a szociális törvény 43/B § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat,
c) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, 25. § szerinti feladatát,
d) a méltányossági rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt.
(5) A Képviselõ-testület az alábbi ellátási
formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a polgármesterre ruházza:
a) átmeneti segély,
b) temetési segély,
c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
d) köztemetés,
e) méltányossági közgyógyellátás,
(6) E rendelet értelmében rendszeres támogatásnak minõsülnek
a) a (3) bekezdés szerinti ellátási formák,
b) a (4) bekezdés, b), c) és d) pontjai
szerinti ellátási formák,
c) az (5) bekezdés e) pontja szerinti ellátási formák.
(7) Határozatban kell rendelkezni a támogatás megállapításáról, kifizetésének
módjáról, összegének és formájának
megváltoztatásáról, a támogatás megszüntetésérõl.
(8) A támogatásban részesített kérelmezõ
(a továbbiakban a támogatott) az ellátásra való jogosultságát érintõ körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a (3), (4) és (5) bekezdésben meghatározott szervet.
(9) A tárgyhónapra esedékes rendszeres
támogatást, a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig kell kifizetni. A kifizetés
történhet pénztárból való közvetlen kifizetéssel, vagy postai utalással.
(10) Ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, a változás idõpontjától a támogatásokat
az új összegnek megfelelõen kell
folyósítani.
2.§ A R. 3/A. § (3) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(3) A képviselõ-testület és a 3. § (3), (4) és
(5) bekezdése szerinti szociális hatáskört
gyakorló szerv a jogosulatlanul és rosszhiszemûen igénybe vett ellátás megtérítését
az igénybevételrõl való tudomásszerzésétõl számított három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtõl, illetõleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszûnésétõl egy év már eltelt.
3.§ A R. 3/A. § (8) bekezdése helyébe az
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alábbi rendelkezés lép:
„(8) A 3. § (4) és (5) bekezdés szerint átruházott hatáskörében a Bizottság, illetve a
polgármester a megtérítendõ összeget, illetve pénzegyenértékét, és a kamat összegét méltányosságból elengedheti, illetve
csökkentheti.
4. § A R. az alábbi 3/B. §-a helyébe az
alábbi rendelkezés lép, egyben a R. 1.
számú melléklete hatályát veszti:
„3/B.§ A kérelmezõ és családja vagyoni, jövedelmi viszonyainak igazolására valamennyi ellátási forma esetében, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik
a helyi rendeletben foglaltak alkalmazandóak. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása során figyelemmel kell lenni a Gyvt. 131.§-ában
foglaltakra, továbbá a pénzbeli és természetbeni ellátások vonatkozásában a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók."
5. § A rendelet 4.§ (4) helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(4) A rendelet 3. § (3), (4) és (5) bekezdése szerinti szociális igazgatási eljárás során
a Jegyzõ, a Bizottság elnöke, illetve a polgármester az eljárási határidõt - indokolt
esetben - egy ízben, legfeljebb 15 nappal
meghosszabbíthatja."
6. § A rendelet 4.§ (6) helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(6) A szociális ellátásra való jogosultság
elbírálása során, ha jogszabály másként
nem rendelkezik
a) A kérelmezõ a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban élõ személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól
köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi
adatokra vonatkozó bizonyítékokat a
kérelem benyújtásával egyidejûleg becsatolni.
b) A jövedelem igazolásához csatolni kell:
– havonta rendszeresen mérhetõ jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelõzõ hónap nettó átlagkeresetérõl szóló munkáltatói igazolást,
– munkanélküli járadékról a kérelem
benyújtását megelõzõ hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,
– a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem
benyújtását megelõzõ hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek
hiányában az utolsó havi bankszámla
kivonatot,
– vállalkozó esetében az illetékes
APEH igazolását, a kérelem benyújtását megelõzõ gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
– egyéb személyek esetében a kérelmezõ büntetõjogi felelõssége mellett a
32/1993. (II.17.) Korm. rendelet 1.
számú melléklete szerinti formában
tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó
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jövedelmérõl, valamint az alkalmi
munkavállalói könyvet,
c) szükség esetén környezettanulmányt
kell beszerezni, továbbá a kérelmezõ kötelezhetõ arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 32/1993. (II. 17) Korm.,
rendelet 5. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozaton nyilatkozzék.
7. § A R. 5.§ (2) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az egy fõre jutó havi jövedelem számításánál a Gyvt. 19.§-ában foglaltak az
irányadók.”
8. § A R. 6.§ (3) bekezdésének d) pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény”
9. § A R. 10.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A rendszeres szociális segély a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezõ, hátrányos munkaerõ-piaci helyzetû aktív korú személyek részére nyújtott
támogatás.
(2) A rendszeres szociális segély megállapításánál az Szt. 37/A-37/H.§-aiban foglaltakat kell alkalmazni.”
10.§ A R. 10.§ (7) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér összegét, részmunkaidõs foglalkoztatás esetén
mindenkori legkisebb munkabér idõarányos összegét."
11. § A R. 11.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. §
(1) A rendszeres szociális segélyben részesülõ munkanélküli köteles
a) az együttmûködésre kijelölt szervnél
nyilvántartásba vetetni magát, és
b) a beilleszkedését segítõ programról
írásban megállapodni az együttmûködésre kijelölt szervvel, továbbá
c) teljesíteni a beilleszkedését segítõ
programban foglaltakat,
d) minden tõle telhetõ megtenni az
együttmûködési program sikeres
végrehajtása érdekében,
e) a meghatározott programokon idõben megjelenni és azokon részt venni.
(2) A beilleszkedést segítõ program a
rendszeres szociális segélyben részesülõ személy szociális helyzetéhez és
mentális állapotához igazodva a következõkre terjedhet ki:
a) az együttmûködésre kijelölt szervvel
való kapcsolattartásra,
b) a nem foglalkoztatott személy számára elõírt egyéni képességeket fejlesztõ
vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetõleg a munkavégzésre történõ felkészülési programban való részvételre,
c) a felajánlott és számára - az Sztv.
37/H.§ (6) bekezdése szerint - megfe-
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lelõ munkalehetõség elfogadására,
d) a munkaügyi központnál munkanélküliként történõ nyilvántartásba vételre és
az elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttmûködésre,
melynek során 15 napon belül be kell
mutatnia a Pest Megyei Munkaügyi
Központ Kirendeltségével kötött írásos
együttmûködési megállapodást,
(3) Amennyiben (1) bekezdésben meghatározott személy nem mûködik közre az
együttmûködési program összeállításában, vagy a programban vállalt kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget,
együttmûködést nem vállalónak minõsül.
Az együttmûködési kötelezettség megszegésének következménye a rendszeres szociális segély megszüntetése, amely egyben
azzal is jár, hogy ismételten csak valamennyi jogosultsági feltétel újbóli teljesítése esetén részesülhet rendszeres szociális
segélyben."
12. § A R. 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„13. §
(1) Az ápolási díj megállapításának feltételeit és mértékét az Sztv. 40-44.§.-ai
szabályozzák.
(2) A Szociális és Egészségügyi Bizottság
az Sztv. 43/B. §-a által biztosított felhatalmazása alapján ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak (
Ptk. 685. §. b) pontja), aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy
gondozását végzi, és megfelel az Sztv.
41-43 §-ban foglaltaknak.
(3) A méltányossági ápolási díj összegét a
bizottság az Sztv-ben meghatározott
összegen felüli mértékben is megállapíthatja, továbbá szükség esetén elõírhatja, hogy az ápolási díjat igénylõ személynek igazolást kell mellékelnie a
kérelméhez, hogy ápolás címén fizetés
nélküli szabadságban részesül, illetve
munkaviszonya a fenti indok alapján
szûnt meg.
(4) Amennyiben az ápolást végzõ személy
a kötelezettségét nem teljesíti, a bejelentéstõl számított 5 napon belül Polgármesteri Hivatal helyszíni szemle során, jegyzõkönyv felvétele útján, valamint az ápolt meghallgatása alapján
tájékozódik a bejelentés tartalmának
valódiságáról, és kezdeményezi az ápolási díj megszüntetését.”
13. § A 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. § A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény feltételeit a Gyvt. 19-20/A. §-ai
szabályozzák.”
14. § Az alábbi, 16/A.§-al egészül ki:
„16/A. § A Bizottság méltányosságból
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítheti a gyermeket, ha a gyermeket gondozó családban az egy fõre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét legfeljebb 30%-kal meghaladja,
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amennyiben a családban az alábbi veszélyeztetettségi tényezõk valamelyike megtalálható:
a) három, vagy több gyermekes család
b) gyermekét egyedül nevelõ szülõ
c) a gyermeket gondozó(k) tartósan
munkanélküli, illetve tartósan beteg."
15. § A 17.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. §
(1) A polgármester a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család
idõszakosan létfenntartási gondokkal
küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetõ
rendkívüli élethelyzetbe került, illetve
alkalmanként többletkiadások terhelik
a családot, és ha a gyermeket gondozó
családban az egy fõre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegét. A polgármester e bekezdés elsõ
mondatában foglaltakon túl rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesítheti a gyermeket, ha a gyermeket
gondozó családban az egy fõre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét legfeljebb 30%-kal meghaladja, amennyiben a családban az
alábbi veszélyeztetettségi tényezõk valamelyike fennáll:
a) három vagy többgyermekes család
b) gyermeket egyedül nevelõ szülõ
c) a gyermeket gondozó(k) tartósan
munkanélküli, illetve tartósan beteg
(2) Létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli
élethelyzet: valamely családtag tartós
betegsége, vagy ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett jelentõs
mértékû jövedelemcsökkenés. Alkalmanként jelentkezõ többletkiadások:
beiskolázási kiadások, tanszer, tankönyv beszerzések.
(3) A rendkívüli pénzben és/vagy természetben nyújtott támogatás egy naptári
éven belül gyermekenként legfeljebb 5
alkalommal adható, egyszeri összege
3.000.-Ft-nál kevesebb, és 10.000 Ftnál magasabb nem lehet.
(4) A támogatás összegérõl és formájáról
határozatban kell rendelkezni. A határozatot indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani.”
16. § A R.22/G.§ (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) Gyermekétkeztetés esetén
a) a bölcsõdés, az óvodás és az 1-4. évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban résztvevõ és rendszeres kedvezményben részesülõ gyermek után
az intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ gyermek és tanuló után az
intézményi térítési díj 50%-át,
c) a b) pontba tartozó, a Tököli Általános Iskola 5-8. évfolyamán nappali
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rendszerû iskolai oktatásban résztvevõ tanuló után az intézményi térítési
díj további 50%-át,
d) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
e) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
f) a kollégiumi, externátusi ellátásban
részesülõ gyermek és tanuló után az
intézményi térítési díj 30%-át kedvezményként kell biztosítani (az a)-f)
pont a továbbiakban együtt: normatív
kedvezmény).”
17. § A R.22/G. § (5) és (7) bekezdése hatályát veszti.
18. § A R. 22/B. § (1) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A kérelmezõ a kérelmét,
- az e rendelet 8. §-ában meghatározott
személyes gondoskodás nyújtó ellátások
esetében az ellátást biztosító önkormányzati intézmény vezetõjénél (a továbbiakban az intézményvezetõ),
- az e rendelet 7. § a), b), d), e) pontjaiban
meghatározott személyes gondoskodást
nyújtó ellátások esetében a Polgármesteri Hivatalban nyújthatja be."
19. § A R. 22/D. §-a hatályát veszti.
20. § A R. 22/I. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„22/I.§
(1) Az étkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel
kapcsolatosan felmerült költségnek
egy ellátottra jutó napi összege (a továbbiakban: élelmezési térítés). Az étkeztetésért fizetendõ általános forgalmi
adóval növelt személyi térítési díj,
amely az élelmezési térítés és az igénybe vett étkezések számának szorzata,
nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevõ rendszeres havi jövedelmének
25%-át. Az Étkeztetési személyi térítési
díj kiszámításának módja: a gondozott
rendszeres havi jövedelmének 15 %-át
osztjuk 21 átlagos munkanappal, és
szorozzuk az igénybevett napok számával. A térítési díj abban az esetben engedhetõ el, ha az ellátott jövedelme a
mindenkori öregségi nyugdíj minimum alatt van. A térítési díj mérséklése, elengedése – a Polgármesteri Hivatal által készített környezettanulmány
figyelembe vételével – a Bizottság hatásköre.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások
intézményi térítési díjának megállapításánál az Szt. 116. § (3), (4) bekezdésében, valamint a 117., 117/A., 117/B. §okban foglaltakat kell alkalmazni.”
21. § A R. a következõ alcímmel egészül
ki:„Szociális információs szolgáltatás.
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22.§ A R. az alábbi, 23/C. §-al egészül ki:
„23/C.
(1) A szociális információs szolgáltatás célja, hogy a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és
szolgáltatásokat igénylõk megfelelõ tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetõségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.
(2) A szociális információs szolgáltatás keretében részletes tájékoztatást kell
nyújtani
a) az Sztv-ben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban
aa) a helyben igénybe vehetõ ellátások
és szolgáltatások körérõl, feltételeirõl
és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekrõl,
ab) a helyben nem elérhetõ ellátások,
szolgáltatások elérhetõségérõl és
igénybevételük módjáról;
b) a pénzbeli és természetbeni szociális
és gyermekvédelmi ellátásokkal, a
családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggõ
ellátásokkal kapcsolatban
ba) az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ
szerv elérhetõségérõl.
bb) az ellátások igényléséhez szükséges
iratokról;
c) ifjúsági ügyekben.
(3) Ha a tájékoztatást kérõ személy által
igényelt szociális szolgáltatás helyben
nem érhetõ el, a szociális információs
szolgáltatást nyújtó intézkedik az ellátási lehetõségek felkutatása érdekében,
valamint segítséget nyújt az ellátást
nyújtóval való kapcsolatfelvételben és
az ügyintézésben.
(4) A szociális információs szolgáltatást a
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája nyújt.”
23. § A R. „A szállást biztosító idõsek
klubja” alcíme helyébe „Az idõskorúak
gondozóháza” alcím kerül.
24. § A R. 28. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„28. § Az idõskorúak gondozóháza, átmeneti elhelyezését nyújtó ellátási forma,
melynek keretében azokról a személyekrõl
kell gondoskodni, akik idõskorúak valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg
személyek, akik önmagukról betegségek
miatt vagy más okból otthonukban idõlegesen nem képesek gondoskodni."
25. § E rendelet 2006. január 1. napján
lép hatályba.
Tököl, 2005. december 5.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
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TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 27/2005. (XII. 13.)
SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI
LAKÓINGATLAN FAJTÁK
ÁTLAGÉRTÉKEIRÕL A LUXUSADÓ
MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Tököl Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, illetve a luxusadóról szóló 2005. évi
CXXI. törvény 11. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vagyonarányos közteherviselés érvényre juttatása érdekében a helyben kialakult ingatlanforgalomra és értékviszonyokra figyelemmel
Tököl Város illetékességi területére lakóingatlan fajtánként megalkotja a típusingatlanra vonatkozó települési átlagértéket.
1. §
(1) Tököl Város közigazgatási területén lévõ egylakásos lakóépületben lévõ lakás
átlagértéke: 200 ezer forint/m2,
(2) Tököl Város közigazgatási területén lévõ többlakásos épületben, egyéb épületben lévõ lakás átlagértéke: 200 ezer
forint/m2,
(3) Tököl Város közigazgatási területén
lévõ üdülõ átlagértéke: 200 ezer
forint/m2.
Az átlagérték a 2006-2007. adóévekre számított luxusadó megállapítására érvényes.
2. §. Ez a rendelet 2006. január 1. napján
lép hatályba.
Tököl, 2005. december 2.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 1/2006. (I. 31.) 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, figyelemmel a a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 22/2002. (XII. 10.) számú rendeletét
(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 1.§-a helyében az alábbi rendelkezés lép:
„1. § A rendelet (személyi) hatálya kiterjed Tököl Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban
a polgármesteri hivatal) által foglalkoztatott köztisztviselõkre és ügykezelõkre
(továbbiakban együtt: köztisztviselõ), a
köztisztviselõk és a rendelet 2. §-ában
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meghatározott foglalkoztatottak munkáltatói jogkörének gyakorlójára.”
2. § A R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az 1. §-on túl, külön rendelkezés esetén e
rendelet szabályait kell alkalmazni
a) a foglalkoztatási jogviszonyban álló
polgármesterre,
b) a köztisztviselõnek nem minõsülõ,
Tököl Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozó közszolgáltatások
ellátására a polgármesteri hivatalban
foglalkoztatott, Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókra, vagyis
ba) fizikai (pl. kézbesítõi, leírói, takarítói, karbantartói) feladatokat ellátókat, feladatokat ellátókra
bb) mezõõrökre,
bc) közhasznú foglalkoztatottakra.”
3. § A R. 4. § (1) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
(1) Az 1. § és 2. §-ban meghatározottak
számára utazási költségtérítés jár, Tököl közigazgatási határán kívülrõl történõ munkába járás esetén.
4. § A R. 4. § (2) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
esetben meg kell téríteni
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 személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény figyelembevételével.
b) gépjármûvel történõ munkába járás
esetén a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint ilyen célra adható adómentes
juttatás legnagyobb mértékének
megfelelõ összeget.”
5. § A R. 4. § (4) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(4) A továbbképzés, tanfolyam, szakmai
értekezlet, ügyintézés, tapasztalatcsere,
stb. címén elrendelt kiküldetés esetén a
költségtérítést a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítõ munkavállaló élelmezési költségtérítésérõl szóló 278/2005. (XII. 20.)
Korm. rendelet alapján kell kiszámítani.
Ez esetben a költségtérítés kiterjed az útiés szállásköltségre, valamint a részvételi
díjra.”
6. § A R. 4.§ (5) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az 1.§ és 2.§-ban meghatározottak
számára saját gépkocsi rendszeres munkavégzésre való használatát, a költségtérítés

A
mértékét, szükségességét – a polgármester
kivételével – a munkáltató igazolja A polgármester saját gépkocsi hivatalos célú
használatának mértékét a képviselõ-testület, határozza meg, az ehhez szükséges fedezetet az éves költségvetési rendeletében
állapítja meg, szükségességét esetében az
illetékes szakbizottság elnöke igazolja.”
7. § A R. 5. § (2) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(2) A szociális keret terhére, e rendelet
1.§-ában és 2. § ba) és bb) pontjában
meghatározottak részére nyújtható
pénzbeli és természetben támogatások:
a) eseti szociális segély,
b) a tanköteles korú gyermeket nevelõk esetében beiskolázási támogatás, melynek mértéke legalább
5.000 Ft/gyermek/év,
c) az elsõ alkalommal házasodó számára családalapítási támogatás,
melynek mértéke legalább 10.000
Ft/házasságkötés
d) jövedelem-kiegészítés,
e) temetési segély, közvetlen hozzátartozó (Ptk. 685. § alapján, pl. szülõ,
házastárs, élettárs, gyermek) halála
esetén, melynek mértéke legalább
10.000 Ft/haláleset.
f) kedvezményes étkeztetés,
g) kedvezményes üdültetés,
h) egyes szolgáltatások kedvezményes
igénybevétele.”
8. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
(1) Az 1.§ és 2.§ ba) és bb) pontjában meghatározottak átmeneti anyagi gondjaik
enyhítése érdekében illetményelõlegben részesíthetõk. Kivéve az
a) akinél a levonás feltételei nem biztosítottak, (GYED, GYES, fizetés nélküli szabadság, 6 hónapnál rövidebb
foglalkoztatási jogviszony, stb.)
b) aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.
9. § A R. 6.§ (3) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben az illetmény elõlegben
részesített munkavállaló foglalkoztatási
jogviszonya az illetményelõleg-tartozás
fennállásának idõtartama alatt szûnik
meg, úgy a tartozás fennmaradó részét
egy összegben köteles visszafizetni.”
10. § A R. 7.§ (1) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az iskolai rendszerû, elõmenetelhez
szükséges képzésben résztvevõ 1. § és 2. §ban meghatározottak részére a tanulmányok folytatásához szükséges, a Mt. 115. §
(3)-(4) bekezdésben meghatározott szabadidõt kell biztosítani.”
11. § A R. 7. § (2) bekezdése helyébe az
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alábbi rendelkezés lép:
„(2) A szakemberszükséglet biztosítására
az iskolarendszerû képzésben részt vevõ 1.
§ és 2. § ba) pontjában meghatározottakkal tanulmányi szerzõdés köthetõ.”
12. § A R. 13. § (1) bekezdése helyében az
alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § és 2. §-ban meghatározottak,
választásuk szerint természetben nyújtott
étkezésre, vagy étkezési utalványra jogosultak.”
13. § E rendelet kihirdetése napján lép
hatályba.
Tököl, 2006. január 20.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 2/2006.(I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL
FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ
2/2001. (II. 21.) SZÁMÚ RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdése, a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény, az 1/2000.
(I. 7.) számú SZCSM rendelet és a
133/1997. (VII. 29.) számú kormányrendelet figyelembevételével az önkormányzat által fenntartott intézmények étkezési
térítési díjáról szóló 2/2001. (II. 21.) számú
rendeletét (a továbbiakban: a rendelet) az
alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2006. január 20.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 3/2006. (I. 31.) SZÁMÚ
RENDELETE 7/1998. (III. 3.) SZÁMÚ,
A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÉS A
GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRÕL SZÓLÓ RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tököl Város Önkormányzat Képviselõtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
(a továbbiakban (Sztv.), a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban Gyvt.) foglalt felhatalmazás alapján, a
szociális igazgatásról és szociális ellátások-
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A

A 2/2006. (I. 31.) számú rendelet melléklete:
Az önkormányzat által fenntartott intézmények étkezési térítési díja
2006. február 1. és 2007. január 31. között

Óvoda egész napos:
ebbõl tízórai:
ebéd:
uzsonna:
Általános Iskola 7-10 éves:
ebbõl tízórai:
ebéd:
uzsonna:
Általános Iskola
11-14 éves:
ebbõl tízórai:
ebéd:
uzsonna:
Bölcsõde egész napos:
ebbõl tízórai:
ebéd:
uzsonna:
Szociális étkeztetés:
ebéd:
ebéd kiszállítással:
Személyzeti étkeztetés:
ebbõl ebéd:
Kötelezõ étkezõk egész napos:
ebbõl tízórai:
ebéd:
uzsonna:
Vendégétkezõk:
ebbõl ebéd:

nappali étkezési
személyi térítési díjak
215
30
154
30
264
39
186
39
299
45
209
45
171
25
121
25

bruttó eladási ár

336
374
336
336
418
76
266
76
454
454

386
430
386
386
479
86
307
86
522
522

ról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXX. törvényben, a
családtámogatási rendszer átalakításáról
szóló 2005. évi CXXVI. törvényben, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 315/2005. (XII. 25.)
Korm. rendeletben foglaltak figyelembe
vételével a szociális támogatások és a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló
7/1998. (III. 3.) számú rendelete rendeletét (a továbbiakban a R) az alábbiak szerint
módosítja:
1. § A R. 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Sztv-ben meghatározott
feltételek szerint 2007. január 1. napjától
aa) idõskorúak járadékát,
ab) rendszeres szociális segélyt,
ac) az Sztv. 41. § (1) bekezdésében és a
43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat; állapít meg."
2. § A R. 3.§ (4) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(4) A képviselõ-testület az alábbi ellátási
formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a Szociális és Egészségügyi
Bizottságra (a továbbiakban: Bizott-

247
35
177
35
304
45
214
45
344
52
240
52
197
29
139
29

ság) ruházza:
a) az Sztv. 38. § (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatást,
b) az Sztv 43/B. § (1) bekezdésében
foglalt ápolási díjat,
c) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, 25. § szerinti feladatát,
d) a méltányossági rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt,
e) 2006. december 31-ig napjáig az
idõskorúak járadékát
f) 2006. december 31-ig napjáig a
rendszeres szociális segélyt,
g) 2006. december 31-ig napjáig az
Sztv. 41.§ (1) bekezdésében és a
43/A. § (1) bekezdésében foglalt
ápolási díjat.”
3. § A R. 3/A.§ (10) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(10) Nem állapítható meg rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, illetõleg a megállapított jogosultságot meg kell szüntetni, ha a gyermek
tartózkodási engedélyének érvényességi
ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve
engedélyét visszavonták.”
4. § A R. 3/B.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3/B. § A kérelmezõ és családja vagyoni,
jövedelmi viszonyainak igazolására valamennyi ellátási forma esetében, amennyi-

ben jogszabály másként nem rendelkezik
a helyi rendeletben foglaltak alkalmazandóak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás megállapítása során figyelemmel kell lenni a Gyvt. 131. §-ában foglaltakra, továbbá a pénzbeli és természetbeni
ellátások vonatkozásában a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.”
5. § A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. §
(1) A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó családban közös háztartásban élõ közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól
a 3/B. §-ban meghatározottakon kívül
a szülõ (törvényes képviselõ) köteles
csatolni a gyámhatóságokról, valamint
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Gyer.)
65.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatokat, igazolásokat, a Ket. 36.§-ában
foglaltak figyelembevételével.”
(2) A kérelem beadásának napja a kérelem átvételének, illetve ha a kérelmet
posta útján terjesztették elõ a kérelem
postára adásának igazolt napja.
Amennyiben a rendszeres kedvezményre vonatkozó igényt nem formanyomtatványon nyújtják be, úgy a kérelem benyújtása napjának az írásbeli
kérelem benyújtásának igazolt napját
kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történõ utólagos bejelentés megtörténik.
(3) A rendszeres kedvezmény igénylése
szempontjából egyedülálló az a személy, aki hajadon, nõtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs
élettársa.
(4) Az egy fõre jutó havi jövedelem számításánál a Gyvt. 19.§-ában, valamint a
Gyer. 65. § (4), (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.
(5) A jövedelem megállapításánál a havonta rendszeresen mérhetõ jövedelmeknél a három hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az egy évet nem haladhatja meg. Ettõl eltérni akkor lehet,
ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhetõ.
(6) A jövedelemszámításnál közös háztartásban élõ közeli hozzátartozóként kell
figyelembe venni:
a) a szülõt, a szülõ házastársát, vagy
élettársát,
b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ gyermeket,
c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, felsõoktatási
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intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
e) korhatárra való tekintet nélkül a
tartósan beteg, illetõleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd, vagy más
fogyatékos gyermeket,
f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a
Csjt. alapján a szülõ vagy házastársa
által eltartott rokont.
(7) A (3) bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérõ
szülõvel (törvényes képviselõvel) közös
háztartásban élõ valamennyi vérszerinti és örökbefogadott gyermeket, és a
házastárs gyermekeit (továbbiakban
együtt: gyermek).
(8) A támogatást kérõvel közös háztartásban élõ gyermekként kell figyelembe
venni azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így
különösen diákotthonban, kollégiumban, kórházban, otthonban, valamint
aki 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül.
(9) A családba fogadott vagy harmadik
személynél elhelyezett gyámság alatt
álló gyermek a jövedelemszámítás
szempontjából nem tekinthetõ a támogatást kérõvel közös háztartásban élõ
közeli hozzátartozónak. A reá nézve
igényelt támogatás megállapításánál a
gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell figyelembe venni.
(10) Ha a felsõfokú iskola nappali tagozatán tanuló nagykorúvá vált gyermek a
rendszeres kedvezményre való jogosultság idõtartama alatt házasságot
kötött, a rendszeres kedvezmény feltételeit a jegyzõ soron kívül felülvizsgálja. A felülvizsgálat során a nagykorú gyermeknek felhívásra be kell
nyújtania a házasságkötése szerinti új
családjára vonatkozó, (1) bekezdésében szabályozott nyilatkozatokat, igazolásokat.
(11) Ha a (10) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeképpen a jegyzõ azt
állapítja meg, hogy a rendszeres kedvezmény megállapításának feltételei
nem állnak fenn, a rendszeres kedvezményre való jogosultság megszüntetésérõl határozattal dönt.
6. § A R. 10. § (1) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(1) A rendszeres szociális segély a hátrá-

Városházi hírmondó

A
nyos munkaerõ-piaci helyzetû aktív korú
személyek és családjuk részére nyújtott támogatás.”
7. § A R. 11. § (2) bekezdése az alábbi e)
ponttal egészül ki:
„e) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelõ oktatásban, képzésben történõ részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsõ szakképesítés
megszerzésére.”
8. § A R. 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. § A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény feltételeit a Gyvt. 19-20/A.§-ai,
valamint a Gyer. 68. §-a szabályozzák.”
9. § A R. 21. §-a hatályát veszti.
10. § A R. 22/I. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„22/I. §
(1) Az étkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel
kapcsolatosan felmerült költségnek
egy ellátottra jutó napi összege (a továbbiakban: élelmezési térítés). Az étkeztetésért fizetendõ általános forgalmi
adóval növelt személyi térítési díj,
amely az élelmezési térítés és az igénybe vett étkezések számának szorzata,
nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevõ rendszeres havi jövedelmének
25%-át.
(2) Étkeztetésben azon személyek részesülhetnek, akiknek a családjában az
egy fõre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élõ esetén annak
300%-át nem haladja meg.
(3) Kivételesen indokolt esetben, egyedi
elbírálás alapján, amennyiben azt az
igénylõ hitelt érdemlõ orvosi dokumentummal (kórházi zárójelentés,
szakorvosi igazolás) igazolja, a 3. § (4)
bekezdése szerinti Bizottság a (2) bekezdés szerinti jövedelemhatártól eltekinthet és maximum 3 hónap idõtartamra étkeztetést állapíthat meg az arra rászorulónak.
(4) A személyi térítési díjat a napi személyi
térítési díj és az igénybevett étkezések
számának figyelembe vételével kérelmezõ és vele közös háztartásban élõk
vagy a térítési díj fizetésére kötelezett

Kötelezett rendszeres havi
Kötelezett rendszeres havi
jövedelme egyedülálló esetén
jövedelme családban élõ
a mindenkori öregségi
esetén a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum %-ában
nyugdíjminimum %-ában
0-100%
0-100%
101-130%
101-130%
131-160%
131-160%
161-200%
161-200%
201-300%
201-250%

Fizetendõ térítési
díj a napi
térítési díj
%-ában
15%*
35%
50%
75%
100%

más személy rendszeres havi jövedelmétõl függõen az alábbi táblázatban
foglaltak alapján kell megállapítani:
* a személyi térítési díj nem haladhatja meg az
ellátást igénybe vevõ rendszeres havi jövedelmének 25%-át!
11. § A R. 23.§-a az alábbi (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés szerinti korlátozást a
büntetõeljárás befejezésekor felül kell vizsgálni.”
12. § A R. 23/A.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bölcsõdei felvétel során elõnyben
kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülõje vagy más törvényes
képviselõje igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll.”
13. § A R. 25. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„25. § Az étkeztetés keretében azoknak a
szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezésérõl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.”
14. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – kihirdetése napján lép
hatályba.
(2) E rendelet 10.§-ában és 13.§-ában foglaltak 2006. március 1. napjától lépnek
hatályba.
Tököl, 2006. január 20.
Hoffman Pál
polgármester

Dr. Bekk Mária
jegyzõ
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