Városházi

hírmondó
Tököli Tükör melléklete V.

Fontosabb képviselõ-testületi határozatok
(2006. augusztus 21-i Kt. ülés határozatai)
Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) a 200 M Ft MFB refinanszírozott ÖKIF hitelfelvétel tárgyú pályázatra benyújtott ajánlatok közül, a bíráló bizottság javaslata alapján az Erste Bank Hungary Nyrt. (1075 Budapest,
Rumbach S. u. 19-21.) által benyújtott ajánlatot fogadja el és tekinti jelen közbeszerzési eljárás nyertesének.
2.) A következõ legkedvezõbb ajánlatot tevõnek minõsített
ajánlattevõként az OTP Bank Nyrt.-t nevezi meg.
3.) Felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a hitelfelvétel
ügyében eljárjon és a hitelszerzõdést az önkormányzat képviseletében az Erste Bank Hungary Nyrt.-vel kösse meg.
4.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidõ alatti évek
költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja a fejlesztési kiadásokat megelõzõen.

(2006. szeptember 5-i Kt. ülés határozatai)
Tököl Város Képviselõ-testülete
a Tököl Város belterületén építendõ utak és útalapok építésére benyújtott pályázatok közül a bíráló bizottság javaslata
alapján az összességében legkedvezõbb ajánlatot tartalmazó
STRABAG Rt. által benyújtott ajánlatot fogadja el, és tekinti jelen közbeszerzési eljárás nyertesének.
felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést
143.277.750 Ft +ÁFA erejéig a vállalkozóval kösse meg
a.) bruttó 105.356.000 Ft erejéig a 2006. évi útépítési keret
terhére.
b.) bruttó 14.997.310 Ft erejéig a 2006. évi felhalmozási céltartalék keret terhére
c.) bruttó 51.579.990 Ft erejéig a 2007. évi költségvetés terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) a Kunzer Ferenc és társai által benyújtott, Füredi Éva településtervezõ által készített elvi telekalakítási tervben foglaltakkal egyetért, a 1228/4 hrsz.-ú, 278 m2 területû, kivett közterület mûvelési ágú, a 1232/3 hrsz.-ú, 203 m2 területû, kivett
közterület mûvelési ágú és a 1266/4 hrsz.-ú, 956 m2 területû, kivett beépítetlen terület mûvelési ágú önkormányzati földrészleteket a telekalakítás során keletkezõ út kialakításához biztosítja.
2.) Kunzer Ferenc és társai felajánlását, amely a telekalakítással kialakuló 1228/4 hrsz.-ú, 4017 m2 területû út nyomvonalához szükséges, s az érintett tulajdonosok ingatlanaiból térítésmentesen biztosított területek önkormányzati tulajdonba adására vonatkozik, elfogadja. Tudomásul veszi a kérelmet benyújtó tulajdonosok azon nyilatkozatát, amelyben a telekalakítással
kialakuló közúton a közút által határos ingatlanok tulajdonosai
vállalják az alapközmûvek (villany, víz, gáz, csatorna) kiépítését,
annak költségeit.

3.) Amennyiben a késõbbiekben a város költségvetése lehetõvé teszi, az út és a közmûvek kiépítését az Önkormányzat támogatja.
4.) Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodásokat kösse
meg, az ingatlan nyilvántartásba történõ bejegyzéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.

(2006. szeptember 11-i Kt. ülés határozatai)
Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) a KIS-DUNA-MENTI LEADER+AKCIÓCSOPORT A
„KIS-DUNA-MENTI LEADER+HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA” CÍMÛ pályázati felhívásra a
X.1.1.3. „REKREÁCIÓS LEHETÕSÉGEK BÕVÍTÉSE” jogcímen a „Kistérségi tanuszoda rekreációs lehetõségeinek bõvítése” címén pályázatot nyújt be bruttó 2.762.599 Ft összegben, a
megvalósításhoz szükséges bruttó 805.799 Ft önrészt a 2006.
évi általános tartalék keret terhére biztosítja.
2.) a Capella Informatics Tanácsadó Iroda által az 1. pont
szerinti pályázat összeállítására benyújtott ajánlatot elfogadja a
támogatási összeg 10%-ának díjával.
3.) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) az EPAG mögött lévõ önkormányzati tulajdonú építési
telkek közül a 421/3, 421/4, 421/5, 421/6 helyrajzi számú ingatlanokat árverés útján, a szakértõi véleményben szereplõ 5.000
Ft/m2+Áfa vételáron értékesítésre meghirdeti.
2.) a meghirdetéshez szükséges értékbecslést és a telekhatár
kitûzést megrendeli a földmérési keret terhére.
3.) a területen lévõ sitt és föld depóniák eltakarításához szükséges 1.700.000 Ft+ÁFA összeget a 2007. évi költségvetés terhére biztosítja.
Tököl Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 2316 Tököl,
Fõ út 117. nyilvános árverésen értékesíti az alábbi építési ingatlanait:
------------------------------------------------------------------------HRSZ. MÛV. ÁG
KIKIÁLTÁSI ÁR
HELY
------------------------------------------------------------------------421/3
864 m2/kert 4.320.000 Ft+Áfa Tököl, Akácos
421/4
864 m2/kert 4.320.000 Ft+Áfa Tököl, Akácos
421/5
864 m2/kert 4.320.000 Ft+Áfa Tököl, Akácos
421/6
972m2/kert 4.860.000 Ft+Áfa Tököl, Akácos
Az ingatlan besorolása: Kertvárosias lakó 1., amely laza beépítésû, összefüggõ nagy kertes, több önálló egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. Az ingatlanok a közterületen kiépített közmûhálózatra ráköthetõk.
Az árverés ideje: 2006. október 17. 14 óra
Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal Tököl
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Az árverésre a helyszínen lehet jelentkezni. Az árverés licitálással történik, a licitlépcsõ 10.000 Ft-onként emelkedik.
Amennyiben az ingatlanra licitálás nem történik, azt a kikiáltási áron kell értékesíteni, tehát az árlejtés nem megengedett. A
licitálás gyõztese az, aki az ingatlanra a legmagasabb vételárat
ajánlja. A licit gyõztesének az árverés helyszínén a vételár 10%át mint foglalót vételárelõlegként kell befizetnie az önkormányzat pénztárába.
Az ingatlan vételárát készpénzben kell kiegyenlíteni, az adásvételi szerzõdés aláírásával egyidõben, 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. szeptember
Tököl Önkormányzat

Tököl Város Képviselõ-testülete többlet költségvetési hozzájárulás biztosítása nélkül hozzájárul az Általános Iskola melléklet szerinti létszám-elõirányzatához, azzal a kikötéssel, hogy
a tantárgyfelosztás fenntartóhoz történõ benyújtásával együtt
az Általános Iskola Igazgatója az alsó és felsõ tagozatos pedagógus álláshelyekrõl pontos kimutatást ad.
Munkakör/szakmai feladat

Intézményvezetõ
Intézményvezetõ-helyettesek
Tagintézmény vezetõ-helyettes
Alsó tagozatos pedagógus
Felsõ tagozatos pedagógus
Speciális tagozat pedagógusai
Napközis pedagógus
Gyermekvédelmi felelõs és rendszergazda
Gazdasági ügyintézõ
Iskolatitkárok
Vagyonmûködtetõk
Szabadidõ szervezõ
Közhasznú foglalkoztatott
Nappali nevelés-oktatás összesen
Felnõttoktatás tagozatvezetõ
Felnõtt oktatás pedagógusai
Iskolatitkár
Felnõttoktatás összesen
Mindösszesen

mazó Kft. részére, 2006. november 30-ig fizetési haladékot biztosít a tököli 2040/111, 2640/132 és 22640/133 hrsz.-ú ingatlanok vételárának megfizetésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl Város belterületén
2006. évben építendõ utak mûszaki ellenõri feladatainak ellátására a benyújtott árajánlatok közül az Országút Bt. ajánlatát
fogadja el. Az ajánlati ár fedezeteként bruttó 1.992.000 Ft erejéig a 2006. évi szakértõi díj keretet jelöli meg. Felkéri a polgármestert a szerzõdés megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a két ülés között történt
eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatást, valamint a 3/2006. számú Polgármesteri
Utasításban foglaltakat tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) a belsõ ellenõri vizsgálat alapján megállapítja, hogy a
mûv. központ és könyvtár igazgatója ellenjegyzés nélkül vállalt
kötelezettséget, ezzel megsértette az Ámr. 134. § (2) bekezdésében foglaltakat.
2.) a 2006. évi költségvetésrõl szóló 6/2006. (II. 24.) számú
rendelet 6. számú mellékletében „2006. évi nagyrendezvények” címen rendelkezésre álló 2.420 eFt-ból 2.095 eFt-ot a
már megrendezett Juniális kiadásaira átcsoportosít a Mûvelõdési Központ és Könyvtár költségvetésébe.
3.) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet mó-

270/2005. (VIII. 24.) határozattal
megállapított létszám-elõirányzat
2005/2006-os tanév
1 álláshely
3 álláshely
1 álláshely
17*1 álláshely
26*1 álláshely + 2*0,5 álláshely
3*1 álláshely + 1*0,5 álláshely
5*1 álláshely
2*0,5 álláshely
1*1 álláshely
2*1 álláshely
8*1 álláshely + 2*0,5 álláshely
–
1*1 álláshely
71,5 álláshely
1*1 álláshely
5*1 álláshely + 1*0,5 álláshely
1*1 álláshely
7,5 álláshely
79 álláshely

Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) a kisebbségi szavazatszámláló bizottság
tagjának: Czvik Istvánné
Tököl, Fõ u. 42/A.
(Csurcsiáné Török Ilona helyére)
Gajárszky Istvánné Tököl, Dobó K. u. 56.
(Csikós Sándorné helyére)
Sovány András
Tököl, Csépi út 126.
(Balogh János helyére)
póttagjának: Krémó Milán
Tököl, Pozsonyi u. 60.
szám alatti lakosokat választja meg.
2.) a 2. számú szavazatszámláló bizottság
póttagjának: Balogh János
Tököl, Aradi u. 71.
(korábban nem volt betöltve) szám alatti lakost választja meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete Csvárics Mátyás kérelmére
a Dobó K. u. 1654/1 hrsz.-ú ingatlan szennyvíz-csatorna kiépítéséhez (40 fm) tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, az L & R ingatlanforgal-

Létszám-elõirányzat
2006/2007-es tanév
1 álláshely
3 álláshely
1 álláshely
16*1 álláshely
27*1 álláshely + 2*0,5 álláshely
3*1 álláshely + 1*0,5 álláshely
5*1 álláshely
2*0,5 álláshely
1*1 álláshely
2*1 álláshely
8*1 álláshely + 2*0,5 álláshely
–
1*1 álláshely
71,5 álláshely
1*1 álláshely
5*1 álláshely + 1*0,5 álláshely
1*1 álláshely
7,5 álláshely
79 álláshely

dosítását terjessze a képviselõ-testület elé.
4.) felhatalmazza a GAMESZ gazdasági vezetõjét a számlák
utólagos kifizetésére.
5.) fenntartó vizsgálja meg, hogy a felelõsségre vonás megállapításához indokolt-e a fegyelmi bizottság felállítása.
6.) további vizsgálatot rendel el, hogy a megkötött szerzõdések vonatkozásában – a szabadtéri rendezvények esetében, illetve a vis maior helyzetekben – milyen módosítások szükségesek.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2006. elsõ félévi adóbevételekrõl szóló beszámolót elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, Tököl Önkormányzat
2006. évi költségvetésének elsõ félévi teljesítésérõl szóló tájékoztatást a határozat 1-7. számú mellékletei szerint 817.927 eFt
bevételi és 661.324 eFt kiadási teljesítéssel elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a tököli KSK részére 4.500.000 Ft támogatást biztosít a 2006.
évi költségvetés terhére, (2006. negyedik negyedévi támogatás-
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ként 3.000.000 Ft-ot, a Kézilabda Szakosztály részére 1.000.000
Ft-ot, a Labdarúgó Szakosztály részére 500.000 Ft-ot magasabb
osztály többletköltségeire, utánpótlás versenyeztetésére),
b) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé,
c) felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a Tököli Lovas Klub részére 100.000 Ft támogatást biztosít a 2006. évi költségvetés terhére, a Tököli Lovas Klub által
szervezett Lovas Napok költségeire,
b) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé,
c) felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a Szigetszentmiklós – Tököl SE részére 2006. negyedik negyedévi támogatásként 250.000 Ft-ot biztosít a 2006. évi költségvetés terhére, a Karate Szakosztály mûködési kiadásainak
kiegészítésére,
b) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé,
c) felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság részére 2006. második féléves támogatásként
500.000 Ft-ot biztosít a 2006. évi költségvetés terhére, gépjármûállomány fejlesztési célra,
b) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé.
c) felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a Szigetszentmiklós és Környéke Mentõalapítvány részére
2006. második félévi támogatásként 500.000 Ft-ot biztosít a
2006. évi költségvetés terhére, az alapítványi mentõautó üzemeltetésére,
b) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé,
c) felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a Tököl-Halásztelek Református Egyházközösség részére a
Tököl területén épülõ templom építésére 1.000.000 Ft-ot biztosít a 2006. évi költségvetés terhére,
b) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé,
c) felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a Tököli Római Katolikus Egyházközség részére a plébánia korszerûsítésére, a templom festésére, valamint parkosításra 1.000.000 Ft-ot biztosít a 2006. évi költségvetés terhére,
b) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé,
c) felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a Tököli Horvát Kisebbségi Önkormányzat részére 2006.
második félévi támogatásként 420.000 Ft-ot biztosít a 2006. évi
költségvetés terhére,
b) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé.
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Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a Tököli Német Kisebbségi Önkormányzat részére 2006.
második félévi támogatásként 580.000 Ft-ot biztosít a 2006. évi
költségvetés terhére,
b) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a tanuszoda építése során felmerült kiegészítõ építési beruházásra vonatkozó tájékoztatást elfogadja,
b) felkéri a polgármestert, hogy a Kbt.-nek megfelelõen, az
e határozat mellékletét képezõ, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívását küldje meg a Közbeszerzési Döntõbizottságnak,
c) felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívás alapján kezdjen tárgyalásokat a Kalotherm Rt. képviselõjével,
d) felkéri a polgármestert, hogy a következõ képviselõ-testületi ülésre terjessze elõ a Közbeszerzési Döntõbizottságnak is
megküldött, a kiegészítõ építési beruházásra vonatkozó ajánlattételi felhívásra érkezett kivitelezõi ajánlatot,
e) a kiegészítõ építési beruházás fedezetére bruttó
12.000.000 Ft keret erejéig kötelezettséget vállal a 2007. évi
költségvetés terhére.
Tököl Város Önkormányzat ajánlattételi felhívása hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megindítására
1.) Az Ajánlatkérõ neve és címe
Szervezet: Tököl város Önkormányzata Cím: Fõ út 117.
Város/Község: Tököl
Telefon: 06-24/520-900
E-mail: hivatal@tokol.hu
Címzett: Hoffman Pál
Postai irányítószám: 2316
Ország: Magyarország
Telefax: 06-24/520-920
2.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége (nómenklatúra):
Pesti úti általános iskola bõvítése – átépítésével kialakítandó
tanuszoda építése során a meglévõ épületen felmerült födém
megerõsítési, építési munka elvégzése , – búvó tér gépi szellõztetésének biztosítása, födémnyílások kiépítése , – 2 db szélrács
készítése
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) fõ tárgy: 45.21.22.00-8
3.) A tárgyalásos eljárás 125. § szerinti jogcíme: Kbt. 125. §
(3) bekezdés a) pontja.
4.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, helye határideje és feltételei:
Azonos az 1) pontban megadottal
5.) A teljesítés helye:
Tököl, Pesti úti lakótelep
6.) A szerzõdés idõtartama
Az eredeti szerzõdéshez igazodva.
7.) Több változatú ajánlat nem tehetõ.
8.) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Az ajánlatkérõ késedelmes teljesítés esetére kötbér fizetését
köti ki, melynek értéke 100.000 Ft/nap.
9.) Fizetési feltételek:
A kiegészítõ építési beruházás I. osztályú teljesítését követõen, a munka mennyiségi és minõségi átvételének igazolása,
majd a számla benyújtása után 30 napon belül, az Ajánlattevõ
bankszámlájára történõ átutalással.
10.) Kizáró ok, továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és
gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk.
10.1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó,
akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, illetve a 62. § (1)
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bekezdésében megjelölt kizáró okok fennállnak. Az eljárásból a
Kbt. 62. § (1) bekezdése alapján ki kell zárni azt az ajánlattevõt
aki, illetõleg – a 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben –,
akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a 62. § (1) bekezdés a)
és b) pontjainak hatálya alá tartozik. Esetleges változásokat
írásban jelezni kell és a vonatkozó igazolásokat a Kbt. 63. § – a
szerint kell benyújtani.
10.2) Pénzügyi, gazdasági alkalmasságot kizáró tényezõk: –
VALAMINT –
10.3) Mûszaki alkalmasságot kizáró tényezõk: tekintetében,
mivel a nyílt eljárás során a beruházást elnyerõ ajánlattevõvel
tárgyal, az ajánlatkérõ nem ír ki új feltételeket.
11.) Az ajánlatok bírálati szempontja:
A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás [Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja.]
12.) Az ajánlatkérõ a hiánypótlás lehetõségét nem biztosítja.
13.) Az ajánlattétel határideje: 2006. szeptember 28. 9:00 óra
14.) Az ajánlat benyújtásának helye: Tököl Város Polgármesteri Hivatala, Tököl, Fõ út 117.
15.) Az ajánlattétel nyelve: magyar
16.) Az ajánlat felbontásának helye: Tököl Város Polgármesteri Hivatala, Tököl, Fõ út 117.
ideje: 2006. szeptember 28. 9:00 óra
17.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 80.
§ (2) bekezdésében megjelöltek.
18.) A tárgyalás lefolytatásának menete, és szabályai: A tárgyalás egyfordulós, az ajánlat felbontása után a tárgyalás az ellenszolgáltatás végleges, az ajánlatkérõ számára elfogadható
összegének kialakításáig folytatódik, és a kiegészítõ munka elvégzésére vonatkozó Vállalkozási Szerzõdés kétoldalú aláírásával, és a kiegészítõ munka engedélyének kiadásával záródik.
19.) Az elsõ tárgyalás idõpontja: 2006. szeptember 28. – a
bontást követõen azonnal.
20.) Az eredményhirdetés és a szerzõdéskötés idõpontja a
18) pontban foglaltak szerint.
21.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2006.
szeptember 14.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) az alábbi beruházási feladatok megvalósítását javasolja:
A.) Maléter-szobor környezetének kialakítása
B.) Tanuszoda külsõ közmûhálózatának kiépítése
C.) Útalap javítás, karbantartás
2.) a Maléter-szobor környezetének kialakítására bruttó
3.000.000 Ft-ot biztosít a GAMESZ költségvetésébe parkfenntartási feladatokra, a tanuszoda külsõ közmûhálózatának kiépítésére bruttó 12.000.000 Ft-ot, az útalap javítás, karbantartási
feladatokra bruttó 1.300.000 Ft-ot biztosít a 2006. évi felhalmozási céltartalék keret terhére,
3.) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé,
4.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban felsorolt feladatok megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) a Mûvelõdési Központból származó zajterhelés csökkentése érdekében a zajárnyékoló fal megépítésére bruttó 3.500.000
Ft-ot biztosít a 2006. évi felhalmozási céltartalék keret terhére.
2.) a zajárnyékoló fal kivitelezésével megbízza a legkedvezõbb ajánlatot benyújtott Infoquest Bt.-t (1025 Budapest,
Nagybányai út 48.)
3.) a 2006. évi szakértõi keret terhére, bruttó 240.000 Ft erejéig az 1. pontban meghatározott munka teljes körû mûszaki
lebonyolításával megbízza a Fõvárosi Ingatlankezelõ Mûszaki
Vállalkozói Zrt.-t
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4.) a zajárnyékoló fal folytatásában kialakítandó drótfonatos
kerítés megépítésével, és a kerítés mentén fák, bokrok ültetésével a GAMESZ-t bízza meg, a 38 m hosszú, 2,5 m magas kerítés megépítésére és a fásításra bruttó 500.000 Ft-ot biztosít a
2006. évi felhalmozási céltartalék keret terhére.
5.) felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzõdések
megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a „Mûvelõdési Központ és
Könyvtár elnevezése, alapító okirat módosítása” címû napirend tárgyalását elnapolja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) az óvodai nyílászárók cseréinek pótmunkájára (Szivárvány Óvoda lakótelepi tagóvodájának épületén 3 db bejárati
ajtó cseréje) vonatkozó, a PIRÓTH Ablakgyártó Kft. által benyújtott ajánlatot elfogadja, a pótmunkára bruttó 1.200.000 Ftot biztosít a 2006. évi költségvetésben az óvodai nyílászárók
cseréjére szerepeltetett keret terhére.
2.) felkéri a polgármestert, hogy a pótmunka vonatkozásában a PIRÓTH Ablakgyártó Kft.-vel a vállalkozási szerzõdést
kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázaton
az alábbi pályázókat támogatja, az alábbi összegekkel (Lásd
táblázat):
2.) felkéri a GAMESZ-t, hogy az 1. pontban meghatározott
támogatottakkal kössön szerzõdést, és a pénzügyi lebonyolításról a 124/2006. (03. 27.) számú határozatban jóváhagyott pályázati kiírásnak megfelelõen gondoskodjék.
3.) felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 1. pont szerinti
eredményérõl a jelentkezõket tájékoztassa.
Tököl Város Képviselõ-testülete, felkéri a polgármestert,
hogy a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához az Általános Szerzõdési Feltételek elfogadását igazoló Nyilatkozatot a Felsõoktatási Pályázatok Irodája részére 2006. október 2. napjáig küldje meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete Halásztelek Nagyközség
Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítására összeállított tájékoztatási anyagot megismerte, a tervvel
kapcsolatban kifogást nem emel.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Zsigovits Miklós vevõ által a tököli 2640/123 hrsz.-ú ingatlanra befizetett 468.000 Ft
foglalót visszafizeti a kérelmezõ által megjelölt 1177307805657339-00000000 számú számlára.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Villamos Tanácsadó és
Tervezõ Kft. által benyújtott kérelemre a Ledina úti 2900-2907
hrsz.-ú ingatlanok villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete az ÉPVÍZKÖR Kft. által kitermelt, a Duna folyam kotrásából származó anyag Tököl árterületén történõ elhelyezéséhez nem járul hozzá.

(2006. október 16-i Kt. ülés határozatai)
Tököl Város Képviselõ-testülete Hoffman Pál polgármester
a) illetményét 2006. október 17. napjától bruttó 460.000 Ftban, költségtérítését illetményének 10%-ában, 46.000 Ft-ban
állapítja meg.
b) a) pontban meghatározott juttatásainak fedezetéül a Polgármesteri Hivatal 2006. évi személyi juttatás és munkáltatót
terhelõ járulékai elõirányzatát jelöli meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete az alpolgármester választás
lebonyolítására 3 tagú bizottságot hoz létre, melynek elnöke:
Joszkin János, tagjai: dr. Monostory Péter, Sárácz Aranka.
Tököl Város Képviselõ-testülete dr. Vass Lucia képviselõt alpolgármesternek választotta meg.
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Lóbarátok Tököli Egyesülete
Kínai Kung-fu Egyesület
Máltai Szeretetszolgálat
Barátság Horgászegyesület
„Gyöngyvirág” Nyugdíjas Klub

Hunnia Íjász
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
„Nap és Hold” Családsegítõ és Rehabilitációs
Alapítvány
Sváb Hagyományõrzõ Ének Egy.
Tököli Alkotók és Mûvészetpártolók Egyesülete
Tököl Gazdakör

Baba-Mama Klub
Általános Iskola
– Ifjúsági Vöröskereszt
– Diákönkormányzat
– Természetjáró Szakkör
– Irodalom és Történelembarátok köre
– ART Fitness szakosztály
„Virágos Tökölért” Faluszépítõ Közhasznú Egy.

Csepel Szigeti Gépkör
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Rendezvények megszervezése
Könyv- és sportszervásárlás, edzõtábor
Rászoruló gyerekek táboroztatása
Haltelepítésre
Anna-napi búcsú, nyugdíjas térségi találkozó,
Szeptember 8. „Kisasszony Napja” tököli Nagybúcsú,
Szeptember-október színházlátogatás, Mûvészetek Palotája,
Október 1. „Idõsek Napja” rendezvény, „Luca Napja”.
Sportklub támogatás, eszközpark fejlesztése
Rendezvények, buszkirándulás
Szegedi IV. nemzetközi tábor részvételi díja
Fellépõ cipõre
Tököli õszi tárlat megrendezése
Egyszerû beszerzõi és szolgáltatói követtetés
megvalósulása, tagság képzése, gazdálkodói
hagyományok felélesztése, ápolása
„Szoptatási Világnap” rendezvény megtartására
Programok lebonyolítására
Programok, versenyek megszervezése
Kirándulás, múzeumlátogatás
Kirándulás, versenyek lebonyolítása
Fitness sportszerek vásárlása
Kulturált, környezetbarát településkép kialakítása,
közterület virágosítása, parkosítása, lakóházak elõkertjei,
utcafrontok, árkok tisztítása, ápolása, település gyommentesítésében való részvétel, környezetvédelmi oktató
programok megszervezése, „Virágos Tökölért” verseny
megszervezése, tanulmányi kirándulások szervezése,
ismeretterjesztõ elõadások szervezése
Debreceni FARMER EXPO Kistérségi gépbemutató,
szántóverseny, fajta kísérlet

Tököl Város Képviselõ-testülete dr. Vass Lucia alpolgármester tiszteletdíját 2006. október 17. napjától bruttó 165.600
Ft/hó összegben állapítja meg.

(2006. november 7-i Kt. ülés határozatai)
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tanuszoda kiegészítõ
építési beruházása tárgyában indított, hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása
hiánypótlásáról a tájékoztatást tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) a Tanuszoda kiegészítõ építési beruházása kivitelezõjeként, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Kalotherm
Építészeti és Épületgépészeti Zrt.-t (1078 Budapest, Nefelejcs
u. 42.) jelöli meg.
2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kalotherm Építészeti és Épületgépészeti Zrt.-vel a vállalkozói szerzõdést megkösse.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Polgárõr Egyesület tagjainak póló vásárlására 100.000 Ft, üzemanyag vásárlására további 200.000 Ft anyagi támogatást biztosít az általános
tartalékkeret terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete az „Árkocsevics Simon hó
eltakarítási szerzõdés módosítási kérelme” címû napirendnél
nem zárja ki Árkocsevics Simon képviselõt a szavazásból.
Tököl Város Képviselõ-testülete támogatja Árkocsevics Simonnak a 2002. évben megkötött szerzõdésében szereplõ hó
eltakarítási és síkosság-mentesítési munkálatok egységárainak
a tavalyi inflációt meg nem haladó mértékben, 3,6%-kal való
díjemelési kérelmét.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a KISÉP-GENERÁL Kft.
(2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 23/A. ) részére, a tököli

50.000.30.000.110.000.85.000.-

115.000.50.000.170.000.50.000.90.000.95.000.-

140.000.50.000.300.000.-

100.000.50.000.-

2640/143, 2640/145, 2640/146 hrsz.-ú ingatlanok vétele kapcsán 5.000.000 Ft fizetési haladékot ad, 2006. november 11-ig.
Tököl Város Képviselõ-testülete csatlakozik az „IGEN MAGYARORSZÁG” Chartához, és igent mond a politikusok példamutatására és igent mond Magyarországra.
Tököl Város Képviselõ-testületének 16/2006. (IX. 12.) 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. augusztus 28.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
A 16/2006. (IX. 12.) számú rendelet melléklete:
Az önkormányzat által fenntartott intézmények étkezési térítési díja 2006. szeptember 12. és 2007. január 31. között
nappali étkezési személyi térítési díjak nettó árai
Óvoda
egész napos:
215
ebbõl tízórai:
30
ebéd:
154

6
uzsonna:
30
7-10 éves:
264
ebbõl tízórai:
39
ebéd:
186
uzsonna:
39
Általános Iskola 11-14 éves:
299
ebbõl tízórai:
45
ebéd:
209
uzsonna:
45
Bölcsõde
egész napos:
171
ebbõl tízórai:
25
ebéd:
121
uzsonna:
25
Szociális étkeztetés:
ebéd:
336
ebéd kiszállítással:
374
Személyzeti étkeztetés:
336
ebbõl ebéd:
336
Kötelezõ étkezõk egész napos:
418
ebbõl tízórai:
76
ebéd:
266
uzsonna:
76
Vendégétkezõk:
454
ebbõl ebéd:
454
Tököl Város Képviselõ-testületének 17/2006. (IX. 12.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
9/2002. (III. 26.) számú rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények szervezetváltozással összefüggõ módosításáról szóló 2005. évi CXXXI.
törvény, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási
díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2002. (III. 26.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 4. számú mellékletének 7.3.3. pontja helyébe e
rendelkezés lép:
„7.3.3. A tervezési terület szennyvíziszap-hasznosítási jellemzõi, hasznosítási módjai
A keletkezett szennyvíziszap stabilizált, víztelenített, állapotban van. A KOMTRANS Kft. viszi el, További sorsa ismeretlen.
A szennyvíztisztítóban lévõ iszapágyakban, a szennyvíziszapot
szalmával rétegezve történõ komposztálást szeretnék engedélyeztetni a KÖZÉP-DUNA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI
FELÜGYELÕSÉG -gel. Ez a technológiai leírás megtalálható a
Vízminõség szabályozás kézikönyvében. A kész komposzt takaróanyag lenne a gyáli kistérségi és rekultivációkor a tököli régi
bezárt kommunális lerakókban.
A szennyvíztisztítás során keletkezõ iszapok kezelésére általában az alábbi mûszaki megoldást alkalmazzák:
• gépi elõsûrítés
• iszapvíztelenítés szalagszûrõpréssel
• a víztelenített iszap komposztálása gyors irányított komposztáló berendezéssel.
Amennyiben az iszap kommunális eredetû, úgy a szennyvíziszapból készült komposzt a mezõgazdaságba is kihelyezhetõ.
A talajokon elhelyezett komposzt egyrészt tápanyagforrást jelent a növények számára, másrészt hozzájárul a talajszerkezet
javításához. Alkalmazható továbbá hulladékdepóniák lefedéséÁltalános Iskola
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re, azok rekultivációjára. Pest Megye Hulladékgazdálkodási Terve külön fejezetet szentel a szennyvíziszap kezelés témakörének.
Bemutatja az Európai Unió ezzel kapcsolatos jogi szabályozását,
az európai hulladékpolitika hulladékgazdálkodási prioritási
sorrendjét, melyet prioritásként javasol átvenni, úgy mint:
– minimalizálás/megelõzés,
– hasznosítás,
– energia visszanyeréssel járó égetés, és végül
– hulladéklerakás/deponálás.
Az uniós irányelv szerint a keletkezõ szennyvíziszap lerakása
nincs megtiltva, de korlátozva van, mivel az biológiailag lebontható hulladék. A terv hosszasan ismerteti a különbözõ iszapkezelési, mûszaki megoldásokat és fõleg a nyugat-európai gyakorlatot. Iszapkezelési költségek alakulását bemutató számításokat közöl, de flamand módszereket és példákat felhasználva,
ezért magyarországi adaptációját csak körültekinthetõen érdemes kezelni. A tanulmány összefoglaló része végül a következõ,
hasznos gondolatokkal, ill. javaslattal zárul: „Mivel az iszap
okozta problémát nagyüzemi módon könnyebb kezelni, a vízmûvek részvételével egy, az iszapkezeléssel foglalkozó testületet
kell létrehozni. Továbbá a szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználásának ösztönzésében döntõ fontossággal bír egy olyan
szabályozás bevezetése, amely az ipari üzemeket leválasztja a
közüzemi csatornahálózatról, valamint egy jó minõségellenõrzési rendszer kialakítása.”
A települési szennyvíziszap ártalmatlanítása
Ártalmatlanítást végzõ neve/telephelye2316 Tököl, Fõ u. 143.
Ártalmatlanítás módja
*
Alkalmazott technológia
stabilizálás
Engedélyezett mennyiség [t/év]
1200
*A kezelt komposztált szennyvíziszap elhelyezését a gyáli hulladéklerakóban takaróanyagként, a tököli régi bezárt lerakó rekultiválására és a földtulajdonnal rendelkezõk felé történõ értékesítésre tervezzük. Települési szilárd hulladéklerakóban csak elõkezelt stabilizált szennyvíziszap rakható le.
A település egyéb területein a szennyvíziszap mezõgazdasági
felhasználásának engedélyezéséhez szükséges teendõk:
1.) A szennyvíziszap felhasználásához tervbe vett a talajok állapotának felmérése, a talajok lehetséges hasznosító területként történõ bevizsgáltatása az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet
elõírásai szerint.
2.) A mezõgazdasági felhasználásra szánt szennyvíziszap vizsgálata, mezõgazdasági felhasználásra való alkalmasságának
megállapítása a vonatkozó jogszabályok alapján.
3.) Az 1. és 2. pont szerinti vizsgálatok eredményei alapján
talajtani szakvélemény készítése, a talaj fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak, illetve tápanyag- és mikroelem ellátottságának felmérésére, és a mezõgazdasági felhasználásra szánt
iszap felhasználhatóságának meghatározására, figyelembe véve a térség hidrogeológiai és hidro-meteorológiai jellemzõit,
valamint az elõírt védõövezeteket.
4.) A fentiek ismeretében készíti el szakhatósági állásfoglalását a szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználásának lehetõségérõl, illetve a szükséges szakmai feltételekrõl, az
o Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
o Környezetvédelmi Felügyelõség
o Vízügyi Igazgatóság
o Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomás
o Önkormányzat jegyzõje.
5.) A 4. pontban felsorolt szakhatóságok állásfoglalása, és az
elhelyezésre tervezett földterületek tulajdonosainak, illetve
használóinak a hozzájáruló nyilatkozata alapján a területileg illetékes Növény- és Talajvédelmi Szolgálat megvalósítási engedélyt ad ki a szennyvíziszapnak adott területeken történõ felhasználására.
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Hasznosítást végzõ
Tököli Víz- és
Csatornamû Üzemeltetõ Kht.
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A
Szennyvíziszap hasznosítás
Hasznosítás módja
Hasznosítási terület
nagysága (ha)
mezõgazdaság **
komposztálás

A települési szennyvíziszap tervezett hasznosítása
*
komposztálás, rothasztás biogáz hasznosítással, hasznosítás
égetéssel
**
a kihelyezéshez szükséges engedélyeket meg kell kérni az
illetékes hatóságoktól.”
6.) Minden iszapkihelyezés elõtt dózis meghatározó szakvéleményt kell készíteni a szennyvíziszap anyagösszetevõi, az
adott talajállapot és a termeszteni kívánt növény tápanyagigénye figyelembe vételével, a területegységre kijuttatható szennyvíziszap mennyiségének meghatározására.
7.) El kell végezni a szennyvíziszap felhasználási munkáknak,
a befogadó mezõgazdasági terület használója vagy más mezõgazdasági szakember által készített agronómiai tervbe való beillesztését.
8.) El kell végezni az iszappal kezelt termõföldön termesztett
növénybõl vett minták analízise, azaz növény- és termésvizsgálat alapján, a tápanyagok hasznosulására és a nehézfémek
mennyiségének ellenõrzésére szolgáló vizsgálatokat.
9.) El kell végezni a szennyvíziszappal kezelt talajokon az utóhatás vizsgálatot az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet elõírásai
szerint. Ennek keretében felmérendõ, hogy a talaj állapotában
milyen változások történtek az iszapelhelyezés hatására.
10.) A talajvíz (talajoldat), illetve a figyelõkutak vizének ellenõrzését a vonatkozó szakhatósági állásfoglalások elõírásai szerint el kell végezni.
2. § E rendelet 2006. szeptember 12-én lép hatályba.
Tököl, 2006. augusztus 28.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
Tököl Város Képviselõ-testületének 18/2006. (X. 17.) számú
rendelete a szervezeti és mûködési szabályzatról szóló
21/1999. (XI. 9.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. LXV. törvény 1. § (6) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szervezeti és a Mûködési Szabályzatról szóló 21/1999. (XI. 9.) számú rendeletét (a
továbbiakban a R) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 25. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A képviselõ-testület az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörök ellátására 3 állandó bizottságot hoz létre.
a) a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságot 11
fõvel,
b) a Szociális és Egészségügyi Bizottságot 13 fõvel,
c) az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottságot 13 fõvel, valamint
Az állandó bizottságok megválasztott tagjainak jegyzékét az
1/B. számú, valamint a bizottságok részletes feladat- és hatáskörét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”
2. § A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.
3. § A R. 1/A. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.
4. § A R. 1/B. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú
melléklete lép.
5. § A R. 2. számú mellékletének 2. pontja helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

Alkalmazott
technológia *
mezõgazdasági
kihelyezés **
komposztálás

Engedélyezett neve
mennyiség [t/év]

6. § A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú
melléklete lép.
7. § E rendelet kihirdetése napján lép életbe.
Tököl, 2006. október 11.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
A Képviselõ-testület távlati fejlesztési és ciklusprogramja
2007-2013 Otthonunk Tököl
1. I. Gazdaság
• Vállalkozásbarát önkormányzatként a kis- és középvállalkozások számára továbbra is kiszámítható körülményeket teremtünk. A vállalkozások, az Ipari Parkok és a Nap-Hold
Kht. tevékenységével 500 új munkahely létrejöttét segítjük.
• Támogatjuk, a Tököl Airport, a T-Köl Zrt. és a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtõ szándékait.
• Továbbra is figyelembe vesszük a vállalkozók és az érdekképviseletek véleményét a helyi adómértékek meghatározásában. Biztosítjuk a bevételek felhasználásának nyilvánosságát.
• Elfogadjuk a Településszerkezeti, valamint a Szabályozási
Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítását.
• Tovább javítjuk a közszolgáltatások színvonalát, biztosítjuk a
szolgáltatási díjak költségarányosságát és kiszámíthatóságát.
• Megõrizzük az önkormányzati gazdálkodás nyilvánosságát,
átláthatóságát és biztonságát.
• Tovább növeljük az önkormányzati vagyont, javítjuk a fejlesztési és mûködési költségek arányát.
2. II. Közösségi élet
• Kiemelten kezeljük a tököli közösségek és nyugdíjasok támogatását, fenntartjuk a város közösségerõsítõ és támogató szerepét.
• A kor és a tököli polgárok igényeihez igazítjuk a sport-, mûvelõdési- és oktatási koncepciót.
• A tököli közösségek vezetõibõl „Civil Tanácsot” hozunk létre.
• Rendszeresen havi vagy negyedévi találkozókkal „Fiatalok
Fórum”-ának mûködését kezdeményezzük.
• Biztosítjuk Sportkör, Délszláv Táncegyüttes, Lovas Klub,
Motocross Egyesület, Karate Szakosztály, Fit-kid Egyesület
mûködési feltételeit.
• Fenntartjuk a hagyományos és kiemelt rendezvényeinket, a
Summerfest Táncfesztivált, a Juniálist, Borversenyt, Lovas
Napokat, Tököl Kupa, kézilabda, labdarúgás, karate, Fit-kid,
és ritmikus gimnasztika versenyeinket.
• Segítjük mindhárom, a horvát, német és szerb kisebbségi önkormányzatok programjait.
• Erõsítjük testvérvárosi kapcsolatainkat Klein-Rönnauval,
Zágráb Precko kerületének általános iskolájával, egyházközségével.
• Továbbra is keressük horvát testvérvárosi kapcsolat felvételének lehetõségét.
• Támogatjuk katolikus és református egyházi közösségek életét. Hozzájárulunk a református templom építéséhez és a katolikus templom felújításához.
• Megvizsgáljuk az önkormányzati intézmények névadásának
lehetõségeit.
• Maléter Pál emlékére szobrot, emlékhelyet alakítunk ki, Vass
Albert dombormûvet helyezünk el.
• A Lövölde helyén szabadtéri gyûjtemény elhelyezését kezdeményezzük, kiállító termet létesítünk.
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• Biztosítjuk a mûvészeti iskola helyiségeit, kiemelten támogatjuk az iskola tevékenységét.
• Folytatjuk a játszótér korszerûsítési programot, az új sporteszközök használatára is alkalmas játszóteret létesítünk.
• Karácsonykor továbbra is támogatjuk az idõseket.
• Képviselõink nyíltan, õszintén munkálkodnak. Biztosítjuk a
helyi közösségek, polgárok vélemény-nyilvánítási lehetõségét
a nyílt bizottsági és testületi üléseken, s lakossági fórumokon.
• A képviselõ-testület terveirõl, döntéseirõl az eddigiekhez hasonlóan folyamatos, pontos tájékoztatást adunk.
• Fenntartjuk az eddigi gyakorlatot, mely szerint a képviselõk
a település egészének képviselete mellett egy adott körzet
gondjának megoldását is fenntartják.
• A település elismerési szabályozása alapján biztosítjuk azon
polgárok elismerését, akik kiemelkedõ teljesítményt nyújtanak Tököl fejlesztése, sport, kulturális, egyházi, gazdasági,
szociális, nemzetiségi életében.
• Továbbra is biztosítjuk a Teleház mûködését, fenntartjuk Tököl város honlapját.
• Bõvítjük a közigazgatási ügyintézés internetes lehetõségeit.
• Közigazgatási, szolgáltatási információs kiadványt, internetes fórumot hozunk létre.
3. III. Közrend, közbiztonság
• További lépéseket teszünk a rendõri és körzeti megbízotti
munka hatékonyságának javítására.
• Megvizsgáljuk közterület-felügyelõk munkába állításának lehetõségét.
• Fenntartjuk a mezõõri szolgálatot.
• Tovább erõsítjük a Polgárõrség tevékenységét.
• Térfigyelõ-kamerákat helyezünk el a város négy pontján.
• Fokozott gondot fordítunk a temetõ nyugalmának biztosítására.
4. IV. Környezetvédelem
• Megvédjük Tökölt a sóderbánya nyitás és dunai iszap elhelyezés környezeti ártalmaitól.
• A lakossági érdekek figyelembevételével alakítjuk a repülõtéri hasznosításra vonatkozó döntéseinket.
• Továbbra is keressük a pályázati lehetõségeket a nagy-dunai
sóderbányák, az Urbanicza-szigeti holtág és a sittlerakó rekultivációjára.
• Folyamatosan törekszünk az illegális hulladéklerakók felszámolására.
• Tovább növeljük a kulturált zöldfelületek, parkok területét.
• Új szabadidõ eltöltési lehetõségeket teremtünk.
• A település teljes területén biztosítjuk a gyom- és gaznövények, valamint a parlagfû irtását.
• Folytatjuk Százhalombattával szemben a környezetszennyezési bírság megosztásáért indított pert.
• Teljesítjük a Mûvelõdési Ház zajkibocsátásával kapcsolatos
bírósági végzés elõírásait.
• Pályázatot készítünk a szennyvíztisztító korszerûsítésére, bõvítésére vonatkozóan.
• Folytatjuk önálló szélenergia és geotermikus energia nyerésére megkezdett erõfeszítéseinket. Önálló víznyerõ kút létesítését vizsgáljuk.
• Fellépünk a Kis-Duna iszapkotrás felgyorsításáért, s a Csepel-szigeti és tököli közlekedési problémák megoldásáért.
• Biztosítjuk a szennyvíztisztító bõvítéséhez, korszerûsítéséhez
szükséges pályázatok önkormányzati forrásait.
• Megoldjuk a város belvíz elvezetési gondjait.
5. V. Mindannyiunk egészsége
• Felméréséket készíttetünk Tököl lakóinak egészségügyi állapotára vonatkozóan.
• Korszerû feltételeket biztosítunk a háziorvosok, a gyermekorvos és orvosi ügyelet számára az új Egészségközpontban.
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• Megvizsgáljuk az Egészségház további hasznosításának célszerû lehetõségeit.
• Támogatjuk az Egészségügyi Szakrendelõ és Mentõszolgálat
mûködését, a betegszállításra irányuló civil kezdeményezéseket.
• Támogatjuk új gyógyszertár létrehozásának szándékát.
6. VI. Esélyek, fiatalok
• Támogatjuk a Nap és Hold Kht. közösségi együttlétre irányuló kezdeményezését.
• Segítjük a Nap és Hold Kht. foglalkoztatás-bõvítési programját.
• Az óvodai elhelyezésben és az általános iskolai beiskolázásnál
fenntartjuk a teljes körû fogadókészséget.
• A Napsugár és a Szivárvány Óvodák felújításával folytatjuk
az intézmény korszerûsítési programot.
• Korszerûsítjük a lakótelepi iskola fûtésrendszerét.
• Biztosítjuk a Bölcsõde színvonalas mûködését.
• Folytatjuk erõfeszítéseinket az általános iskola tanulói elvándorlás, a létszámcsökkenés megakadályozásáért.
• Kábítószer és erõszak-megelõzési és egészséges életmód
programot készíttetünk.
• Támogatjuk a Szárny-nyitogató Mûvészeti Iskola mûködését. Erõfeszítéseket teszünk a szülõi költségek növekedése ellen.
• Továbbra is biztosítunk építési telekvásárlási lehetõséget helyi fiatalok számára.
• Folytatjuk a Bursa Hungarica program keretében folyó tanulmányi támogatási együttmûködést.
7. VII. Féltõ gonddal
• Fenntartjuk a széleskörû szociális ellátás formáit.
• Személyre szabottan támogatjuk a rászorulókat.
• Felülvizsgáljuk a lakástámogatási, gyógyszertámogatási, gázár-támogatási rendszer változásból kialakult helyzetet.
• Megoldást nyújtunk a krízishelyzetben lévõ temetési segélyt
kérõk számára.
• Folytatjuk az intézmények akadálymentes megközelítését
biztosító átalakítási munkálatokat.
• Az egyedülálló idõsek, rászorulók számára fenntartjuk szolgáltatási-díj kedvezményeinket. Megvizsgáljuk további kedvezmények lehetõségét a szemétszállítási díj esetében.
8. VIII. Harmonikus városfejlesztés
• A Tökölt érintõ fejlesztési koncepciók elfogadásánál ragaszkodunk a település kertvárosi jellegének megõrzéséhez. Közösségi vitára bocsátjuk a városközpont tervét, a belsõ sétáló
utcákra vonatkozó elképzeléseket, valamint a közterületi fejlesztések látványterveit. Folytatjuk ütemezett megvalósításukat.
• A Nemzeti Fejlesztési terv és egyéb pályázati lehetõségek kihasználására tervdokumentációkat készítettünk.
• Befejezzük a szilárd útburkolat-hálózat építését.
• Kiszélesítjük a járdaépítési programot. Pótoljuk a hiányzó
utca elnevezéseket, kiigazítjuk a házszám problémákat.
• Lépéseket teszünk a sóderbánya nyitás végleges megakadályozásáért, a Kis-Dunai iszapkotrás újraindításáért.
• Fenntartjuk a kompjárat mûködését.
• Folytatjuk a parkok, játszóterek korszerûsítését, a zöldterületek növelését.
• Keressük a pályázati lehetõségeket a sittlerakó rekultivációjára.
• Közlekedésszervezési tervet készíttetünk a veszélyhelyzetek
megszüntetésére. Közösségi vitára bocsátjuk a forgalom lassításokkal kapcsolatos elképzeléseket.
• Folytatjuk a Kis-Duna gázhálózattal kapcsolatos tárgyalásainkat. A TIGÁZ elfogadható ajánlata alapján biztosítjuk a fejlesztés Tökölre háruló költségeit.
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• Javítjuk a közlekedés feltételeit. Támogatjuk a HÉV felújítását. Korszerûsítjük az autóbusz megállókat.
• Biztosítjuk a sportpálya és klubház korszerûsítési pályázat saját forrását.
• Új közösségi helyszíneket alakítunk ki. Szabadtéri helytörténeti gyûjteményt, kiállítótermet, sportolási, szabadidõ eltöltési helyszíneket alakítunk ki.
• Átalakítjuk a Piac teret, fedett árusítóhelyeket hozunk létre.
• Fogadjuk a közterület szépítésre érkezõ javaslatokat. Közösségi összefogással, pályázatokkal biztosítjuk ütemezett megvalósításukat.
• A katolikus egyházzal történt megegyezést követõen kegyeleti parkká alakítjuk a régi Csépi úti és a Vásár téri temetõket.
„21/1999. (XI. 9.) számú rendelet 1/A. számú melléklete:
a képviselõ-testület tagjainak névsora”
Polgármester:
Hoffman Pál
Képviselõk:
1. Ágics Antal
2. Ágics Péter (Áldás)
3. Árkocsevics Simon
4. Bosnyák Simonné
5. Cseperkáló Péter
6. Csurcsia István
7. Gergics Illés
8. Halász László
9. Joszkin János
10. Malaczkó István
11. Dr. Monostory Péter
12. Sárácz Aranka
13. Dr.Vass Lucia
A Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Gergics Illés
elnök
291/2006. (X. 16.)
Ifj. Ágics Péter
292/2006. (X. 16.)
Ágics Antal
293/2006. (X. 16.)
Árkocsevics Simon
294/2006. (X. 16.)
Dr. Monostory Péter
295/2006. (X. 16.)
Cseperkáló Péter
296/2006. (X. 16.)
Borsos Zoltán
297/2006. (X. 16.)
Csurcsia Pál
298/2006. (X. 16.)
Lerner János
299/2006. (X. 16.)
Hamar István
300/2006. (X. 16.)
Baller Antalné
301/2006. (X. 16.)
A Szociális- és Egészségügyi Bizottság
Joszkin János
elnök
302/2006. (X. 16.)
Ifj. Ágics Péter
303/2006. (X. 16.)
Árkocsevics Simon
304/2006. (X. 16.)
Csurcsia István
305/2006. (X. 16.)
Malaczkó István
306/2006. (X. 16.)
Dr. Monostory Péter
307/2006. (X. 16.)
Sárácz Aranka
308/2006. (X. 16.)
Ágics Péter (Kanyara)
309/2006. (X. 16.)
Ivicsics József
310/2006. (X. 16.)
Gajárszky Istvánné
311/2006. (X. 16.)
Radnics Lászlóné
312/2006. (X. 16.)
Szabó Károly
313/2006. (X. 16.)
Bognár Ildikó
314/2006. (X. 16.)
Az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság
Bosnyák Simonné
elnök
315/2006. (X. 16.)
Ágics Antal
316/2006. (X. 16.)
Cseperkáló Péter
317/2006. (X. 16.)
Csurcsia István
318/2006. (X. 16.)
Halász László
319/2006. (X. 16.)
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Malaczkó István
320/2006. (X. 16.)
Sárácz Aranka
321/2006. (X. 16.)
Sáráczné Füzes Katalin
322/2006. (X. 16.)
Csurcsia István
323/2006. (X. 16.)
Kiss Tiborné
324/2006. (X. 16.)
Dr. Bilisics Zita
325/2006. (X. 16.)
Kerékgyártó Zsolt
326/2006. (X. 16.)
Hoffmann József
327/2006. (X. 16.)
A 18/2006. (X. 17.) számú 4. számú melléklete
2. Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság feladat- és hatásköre
Az OMSB saját feladat- és hatásköre
1. Az SZMSZ 2. számú melléklete szerint:
– javaslatot tesz és véleményt nyilvánít az oktatási, mûvelõdési és sport alapellátás intézményrendszerének mûködésével
kapcsolatban
– véleményezi a képviselõ-testület elé kerülõ, a bizottság
szakterületét (oktatás, közmûvelõdés, vallás, nemzetközi kapcsolatok, sport) érintõ elõterjesztéseket, rendelet-tervezeteket
– véleményezi a tevékenységi körébe tartozó pályázatokat,
amelyeket a településen megüresedett álláshelyek betöltésére
írt ki a képviselõ-testület
– figyelemmel kíséri a képviselõ-testület nevelési-oktatási,
közmûvelõdési és sport kapcsolatait érintõ kérdéseket
– figyelemmel kíséri az oktatási-nevelési, közmûvelõdési és
sport intézmények tevékenységét, mûködését
– az éves munkatervben feldolgozandó témákra javaslatot
tesz
– ellenõrzi a képviselõ-testületet, a bizottság hatáskörébe,
feladatkörébe tartozó döntéseinek végrehajtását
– végzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a képviselõtestület megbízza,
– javaslatot tehet a fenti tárgykörbe tartozó intézmény létrehozására, átszervezésére, megszüntetésére, véleményezi az erre irányuló kezdeményezéseket
– véleményezi a nevelési, oktatási, sport, közmûvelõdési és
közgyûjteményeket érintõ költségvetési rendelet-tervezetet
– véleményezi az oktatási intézmények foglalkoztatási és pedagógiai programját
– közremûködik a helyi oktatáspolitikai koncepció megvalósításában
– ellenõrzi a közoktatási és közmûvelõdési megállapodásokat
– közremûködik az oktatási, mûvelõdési és sport célú pályázatok megírásában, továbbá a bizottság egyéb szakterületét
érintõ pályázatok támogatására a költségvetésben elkülönített
pénzalapok felhasználására
– véleményezi az óvoda- és iskolaszéki delegálásokat, az óvoda- és iskolaszék munkáját
– figyelemmel kíséri a nemzetiségi oktatást
– figyelemmel kíséri a település kisebbségi kulturális tevékenységét, segítséget ad értékeinek megõrzésében
– véleményezi a közterületen lévõ alkotások, mûvészeti alkotások elhelyezését
– véleményezi az esetleges új utcanevek meghatározását
– véleményezi a település közmûvelõdési, kulturális, sport
kitüntetéseit, esetlegesen javaslatot tesz
– véleményezi a település díszpolgára cím kitüntetést, esetleg javaslatokat tesz
– véleményezi a település nemzetközi kapcsolatait, esetleg
javaslatot tesz
– véleményezi a település oktatási, kulturális és sport költségvetését
– koordinálja az önkormányzati kommunikációs (sajtó kapcso-
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latok, Tököli Tükör, Tököl honlap, stb. kiadványok) feladatokat
– kapcsolatot tart a közösségekkel
– szervezi a nemzetközi kapcsolatokkal, a nemzetiségi, egyházi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat
– gondoskodik a települési sport feladatok döntés-elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról.
2. Napirend sürgõsségi megtárgyalását kérheti írásban
(SZMSZ 17. § (1) bekezdés b) pontja).
3. Dönt a bizottsági tag döntéshozatalból való kizárásáról
(SZMSZ 26. § (6) bekezdés).
4. Megtárgyalja és véleményezi a költségvetési év lezárását
követõen a pénzügyi beszámoló tervezetet (SZMSZ 40. §).
5. Rendelet alkotását kezdeményezheti (SZMSZ 43. § (2) bekezdése).
6. Állást foglal az illetékességi körébe tartozó rendelet kezdeményezésrõl. (SZMSZ 43. § (3) bekezdése).
Az OMSB képviselõ-testület által átruházott feladat- és hatásköre
1. Az SZMSZ 2. számú melléklete szerint:
2. Beszámol az átruházott hatáskörök gyakorlásáról évente
egy alkalommal. (SZMSZ 6. § (3) bekezdése)
3. Egyéb helyi rendeletekkel biztosított feladat és hatáskörök
a) a címer és zászló használatáról szóló 2/1992. (III. 12.) számú önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése
b) a szociális támogatások és a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 7/1998. (III. 3.) számú rendelet 29. § b) pontja
c) a közmûvelõdésrõl szóló 18/2000. (X. 2.) számú rendelet
4. §-a , 5. § (3) bekezdése, 6. § (1) bekezdése, 8. § (3) bekezdése, 3. számú melléklete.
Az OMSB elnökére ruházott feladat
1. Aláírja a hozott határozatokat (SZMSZ 6. § (5) bekezdése)
2. Összehívja a bizottság ülését (SZMSZ 26. § (3) bekezdés b)
pontja)
A 18/2006. (X. 17.) számú rendelet 5. számú melléklete
1. A képviselõ-testület a települési képviselõ, a bizottság elnöke, tagja részére megválasztásának idõpontjától megbízatása

megszûnéséig tiszteletdíjat állapít meg, az alábbiak szerint
a) A képviselõ-testület a képviselõk tiszteletdíját – ha nem
tagja bizottság(ok)nak – 46.000 Ft-ban állapítja meg,
b) A képviselõ-testület a képviselõk tiszteletdíját – ha tagja
bizottság(ok)nak – 57.500 Ft-ban állapítja meg,
c) A képviselõ-testület a bizottsági elnökök tiszteletdíját
69.000 Ft-ban állapítja meg,
d) A képviselõ-testület a nem képviselõ bizottsági tagok tiszteletdíját 23.000 Ft-ban állapítja meg.
2. A tiszteletdíjat minden hónap 10-ig vehetik fel az 1. pontban felsoroltak.
3. A települési képviselõket minden esetben megilleti a tiszteletdíj.
4. A fel nem vett tiszteletdíj felhasználásáról év végén is dönthetnek, az 1. pontban megjelöltek a tiszteletdíjra vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével. A nyilatkozatokat legkésõbb a tárgyév december 1-jéig tehetik meg az arra jogosultak.
5. A települési képviselõnek a képviselõ-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységgel összefüggõ, általa elõlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell
téríteni. A képviselõi költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
6. A képviselõ-testület a települési képviselõ, a bizottság elnöke, tagja részére természetbeni juttatást állapíthat meg, a
polgármesteri hivatal által nyújtott szolgáltatások kedvezményes igénybevétele érdekében a képviselõi tevékenységet segítõ közlöny elõfizetése jogcímén a hatályos költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig, internet szolgáltatás elõfizetése céljából, mellyel a természetbeni juttatásban részesített
köteles
– „fogadni” a képviselõi munkájához segítségként a polgármesteri hivatal által összeállított jogszabály kivonatokat, és a bizottsági képviselõ-testületi elõterjesztéseket, valamint
– igénybe venni, pl. a Magyar Hivatalos Közlöny Kiadó
„Közhiteles jogszabályok közérdekû oldalainak” térítésmentes
szolgáltatásait.

Tájékoztató a 2007. évi gépjármûadó változásokról!

A tehergépjármûvek esetében nem változik az adóalap és az
adómérték.
2007-tõl olyan motorkerékpárok után is adót kell fizetni,
amelyek eddig nem voltak adókötelesek. Ilyenek a 250 cm3
alatti, rendszámtáblával ellátott és forgalomba helyezett motorkerékpárok. A segédmotoros kerékpárok, mopedek továbbra sem lesznek adókötelesek.

2007-ben a gépjármûvek utáni adók fizetésében jelentõs
változás következik be. A jogszabályi módosítás érinti a személygépjármûvek, motorkerékpárok adóalapját, az adó mértékét, az adómentességet, valamint a katalizátor utáni adókedvezményt.
Az alábbiakban a jelenlegi szabályozás tükrében mutatjuk
be a konkrét változásokat.
Az adó alapja és mértéke.
A 2007-tõl érvényes szabályozás szerint az adó alapja az önsúly helyett a személyautó környezetvédelmi igazolólapján
(zöldkártyán) feltüntetett, kilowattban kifejezett teljesítmény
lesz.
Az adó mértékét a teljesítmény és a gépjármû gyártási évétõl eltelt idõ fogja meghatározni a következõk szerint:
– gyártás évében és az azt követõ 3 naptári évben 300
Ft/kilowatt
– gyártási évet követõ 4-7. naptári évben 260 Ft/kilowatt
– gyártási évet követõ 8-11. naptári évben 200 Ft/kilowatt
– gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 160 Ft/kilowatt
– gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ
években 120 Ft/kilowatt.
Megmarad viszont az önsúly szerinti adóztatás (változatlan
adómértékkel, vagyis 1200 Ft/minden megkezdett 100 kg) az
autóbuszok, nyergesvontatók, lakó-pótkocsik esetében.

Adókedvezmények.
Személygépkocsik és motorkerékpárok esetében 2007-tõl
megszûnik a környezetvédelmi kedvezmény.
A tehergépjármûvek, autóbuszok vonatkozásában megmarad a környezetvédelmi rendszer struktúrája azzal, hogy a mára elavult konstrukciójú (EURO-2-es környezetvédelmi besorolású) tehergépjármûvek utáni kedvezmény megszûnik.
Adómentesség.
2007-tõl szûkül a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó kedvezményekre jogosultak köre. A hozzátartozó gépjármûve csak abban az esetben lesz adómentes, ha az általa rendszeresen szállított súlyos mozgáskorlátozott személy a 14. életévét még be nem töltött, vagyis kiskorú, vele közös háztartásban élõ gyermek. A mentesség feltétele lesz még az is, hogy a
gépjármû nem lehet személyszállító taxi besorolású, és teljesítménye nem érheti el a 100 kilowattot. Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, a mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményû személygépkocsi után jár
majd.

