Városházi

hírmondó
Tököli Tükör melléklete VI.

Fontosabb képviselõ-testületi határozatok
2006. november 27-i kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a telekalakítási terv szerinti 0163/54-0163/68 hrsz. alatti teleksor belterületbe csatolásához hozzájárul, amennyiben a
tulajdonosok teljes körûen nyilatkoznak arról, hogy vállalják
a belterületbe csatolás során felmerülõ összes költséget, a
térképészeti munkarészek elkészíttetését, viselik annak költségeit, és ezen nyilatkozatukat a Mûszaki Irodához benyújtják. Felkéri a polgármester útján a jegyzõt, hogy a tulajdonosok által kezdeményezett belterületbe vonással kapcsolatos
földhivatali eljárásban a hozzájáruló nyilatkozatot adja ki.
2) Ágh Kálmánné, Ágics András, Ágics Mária, Ágics Márton,
Ágics Péter, Benkovics Pál, Dragovics Gergely, Istvánov József, Milkovics Ferencné, Pálházi István és Tasnádi Ferenc
felajánlását, amely a telekalakítással kialakuló 0163/68 hrsz.ú, 502 m2 területû útszakasz önkormányzati tulajdonba és
kezelésbe vételére vonatkozik, elfogadja.
3) Felkéri a polgármestert, hogy az útszakasz tulajdonba vételére vonatkozó megállapodást kösse meg, az ingatlan nyilvántartásba történõ bejegyzéshez szükséges intézkedéseket
tegye meg.
4) Amennyiben a késõbbiekben a város költségvetése lehetõvé
teszi, a közmû kiépítését az önkormányzat támogatja.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tököli Általános Iskola igazgatója, az Aradi utcai épület egyik
földszinti tantermét angol nyelvtanfolyam céljára bérbe adja. A
bérleti díjat 1.000 Ft/óra összegben állapítja meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete Borsos Zoltán és Széles
Istvánné kérelmét új közforgalmú gyógyszertár felállítására, a
korábbi kérelmekhez hasonlóan (Tejfalussyné Rierpl Regina,
Szövérffy, Lovas Barna, Nádaskai), abban az esetben támogatja, amennyiben a Magyar Gyógyszerész Kamara javaslatával és
OTH engedéllyel rendelkeznek.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a 2007. évi költségvetésben a Tököl településre esõ szúnyoggyérítés teljes költségére vonatkozóan kötelezettséget vállal,
2) felkéri a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Társulást,
hogy a szolgáltató kiválasztására a közbeszerzési eljárást haladéktalanul indítsa el,
3) felkéri a Társulás Elnökét, hogy a költségek csökkentése érdekében keresse a támogatási lehetõséget,
4) felhatalmazza a polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat kiadására, a földi és légi irtásra
vonatkozó területi adatok közlésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a tököli 2640/119. hrsz.-ú ingatlanra, Mártity Predrágné és
Fehér Krisztián vevõkkel kötött adásvételi szerzõdést, a meg-

változott körülményekre tekintettel, kérelmezõk teljes költségviselése mellett felbontja,
2) a befizetett foglalóra nem tart igényt és a vételárat 100%-ban
visszautalja,
3) az ingatlant a 2006. december 15-én tartandó, árverezendõ
ingatlanok közé sorolja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 257/2006. (IX. 11.) számú
határozatával, az L és R Ingatlanforgalmazó Kft. részére, 2006.
november 30-ig biztosított fizetési haladékot 2006. december
15-ig meghosszabbítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) Illés Márta festõmûvész ajánlatát, mely az uszoda Általános
Iskola felõli – 30 m hosszú falfelületén – összefüggõ festmény megfestésére vonatkozik, elfogadja. A színesebb halakat ábrázoló 6 db festményt 800.000 Ft+ÁFA összegben
megrendeli. A kivitelezés határidejét 2007. január 20. napjában jelöli meg.
2) az 1) pontban megrendelt munka fedezeteként a 2007. évi
költségvetést jelöli meg.
3) felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban foglaltak alapján a szerzõdés megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl Önkormányzat
2006. évi költségvetésének háromnegyedéves helyzetérõl szóló
tájékoztatást, a határozat 1-7 számú mellékletei szerint 1.161.577
eFt bevételi és 917.748eFt kiadási teljesítéssel elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) az idõskorú nyugdíjasok 2006. évi támogatására 4.500.000
Ft-ot biztosít. A támogatás fedezete 3.500.000 Ft erejéig a
2006. évi közgyógyellátási kereten, 1.000.000.- Ft erejéig az
iskolai intézményi étkeztetés támogatási kereten keletkezett
megtakarítás.
2) Az ünnepi mûsor megrendezésére 120.000 Ft+ÁFA összeget biztosít a 2006. évi reprezentációs keret terhére.
3) felkéri a polgármestert, hogy az öregségi nyugdíjra jogosult
korú (61. életévüket betöltött nõk, 62. életévüket betöltött
férfiak), tököli állandó lakcímmel rendelkezõ polgárok részére az egyszeri támogatás kifizetésérõl – létszámarányos
összeggel – gondoskodjon.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a határozat mellékletét képezõ árverési kiírást jóváhagyja,
2) hozzájárul ahhoz, hogy az árverést követõen, az árverési szabályzatban megállapított értékesítési feltételek szerint, a polgármesteri hivatal az árverés során el nem kelt ingatlanokat,
az árverési kiírásban megfogalmazott feltételek szerint értékesítse,
3) felhatalmazza a polgármestert, hogy ha egyazon idõpontban több azonos tartalmú ajánlat érkezik ugyanarra az ingatlanra, az ajánlattevõk között sorsolás alapján döntsön.
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348/2006. (XI. 27.) számú képviselõ-testületi határozat melléklete: Árverési Hirdetmény
Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fõ út 117.) értékesítésre meghirdeti az alábbi, Pesti úton kialakított építési ingatlanait:
Tököl Város Képviselõ-testülete, tekintettel a felmerült, a
Közbeszerzési Döntõbizottság által tudomásul vett kiegészítõ
építési beruházásra (a meglévõ épületszárny födémszerkezetéHRSZ.
2640/105
2640/106
2640/107
2640/109
2640/115
2640/119

TERÜLET (m2)
647
649
646
645
650
650

Kikiáltási ár (Ft)
3.882.000.3.894.000.3.876.000.3.870.000.3.900.000.3.900.000.-

nek megerõsítése, a gépészeti búvótér födémnyílásainak a kiépítése, a szélrácsok beépítése, a megépülõ szerkezetek biztonságos megszilárdulása), illetve a közmûvek engedélyezési eljárásának jelentõs elhúzódása miatt, a Kalotherm Zrt. kérelmére
1) a tanuszoda kivitelezése befejezési határidejét 2007. január
25-ig meghosszabbítja, amely meghosszabbításba a sikeres
próbaüzem ideje is beleszámít,
2) hozzájárul a tanuszoda kivitelezésérõl szóló vállalkozási szerzõdés, valamint a kiegészítõ építési beruházásokról szóló
szerzõdés ilyen értelmû módosításához,
3) felhatalmazza a polgármestert a szerzõdésmódosítások aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2007. évi belsõ ellenõri
ütemtervet az elõterjesztés szerint elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) Tököl Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepcióját az alábbi javaslatokkal, kiegészítésekkel fogadja
el:
a) fõ cél a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása,
b) a mûködési saját bevételeket az infláció mértékének megfelelõen kell emelni, valamint az önkormányzat és az intézmények törekedjenek a pályázati lehetõségek maximális kihasználására,
c) az intézmények által ellátott feladatokat a 2006. évi eredeti elõirányzat szintjén kell tervezni az inflációs és áfa hatást
figyelembe véve, a közüzemi díjakat a várható növekedéssel kell kalkulálni,
d) a személyi juttatások és járulékok elõirányzatának tervezése a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelõen
történjen,
e) a szociális feladatellátásra fordítandó elõirányzat, az elfogadott központi költségvetés és az általa módosított jogszabályok, valamint a helyi szabályok figyelembe vételével
kerüljön megállapításra,
f) biztosítani kell az uszoda mûködtetésével kapcsolatos kiadási elõirányzatot,
g) az önkormányzat tulajdonában lévõ épületek, eszközök
fejlesztése külön fejlesztési terv alapján történhet,
h) a biztonságos mûködés szem elõtt tartása mellett
2007. évben is szükséges olyan mûködési és felhalmozási tartalék tervezése, amely fedezetet nyújt az EU-s
és egyéb pályázatok saját forrásának biztosítására, és
egyéb képviselõ-testületi döntésen alapuló célok, feladatok megvalósítására,
i) az év közben keletkezõ, nem tervezhetõ feladatok megvalósítására általános tartalék képzése szükséges,
j) rangsorolni és szelektálni kell a nem kötelezõ feladatként
vállalt, olyan helyi közfeladatok felkarolását, amelyek a

Tökölön élõ emberek érdekeit szolgálják,
2) felkéri a polgármestert, hogy a javaslatok, kiegészítések figyelembe vételével terjessze be a 2007. évi költségvetési javaslatot.
Tököl Város Képviselõ-testülete felkéri a TVCS Kht. ügyvezetõjét és a jegyzõ útján a polgármesteri hivatalt, hogy készítsenek javaslatot a lombeltakarítással kapcsolatos problémák
megoldására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Patiens Egészségügyi és
Szolgáltató Kft. részére, a házi gyermekorvosi szolgáltatás ellátására, 2007. január 1. és 2007. június 30. között, az Egészségház Védõnõi tanácsadóját jelöli ki.
Tököl Város Képviselõ-testülete a belsõ ellenõri vizsgálat
alapján megállapítja, hogy a Mûvelõdési Központ és Könyvtár
igazgatója ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettséget, így megsértette az Ámr. 134. § (2) bekezdésében foglaltakat, ezzel fegyelmi eljárás indítására adott okot, fegyelmi eljárás azonban
nem indítható el, mert a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 46. §-ában megállapított határidõ
letelt.
Tököl Város Képviselõ-testülete az Általános Iskola beszámolóját a 2006/2007. nevelési év beindításáról tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) a XXI. Cserkész Világtalálkázó Magyar Csapatának támogatására 150.000 Ft támogatást nyújt a 2006. évi költségvetés általános tartalék keret terhére,
2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete Ágics Pétert a „0163/50163/15 hrsz.-ú telkek belterületbe csatolása, útszakasz önkormányzati tulajdonba adása” címû napirendnél a szavazásból
nem zárja ki.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
polgármester 2006. november 28-december 31. között igénybe vegyen 12 nap szabadságot.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Villamos Tanácsadó és Tervezõ Kft. által benyújtott kérelemre, a Csokonai utca 2029/8
hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Villamos Tanácsadó és Tervezõ Kft. által benyújtott kérelemre, a Huba utca 1648/13 hrsz.ú ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Art Fitnesz Szakosztály az alábbi helyiségeket, a megjelölt idõpontokban térítésmentesen használhassa:
1) a 2006. december 18-án 16-20 óráig tartó hagyományos karácsonyi Fitness Gálamûsor megrendezésére a Mûvelõdési
Központ és Könyvtár nagytermét, valamint
2) a 2007. évben az Általános Iskola Aradi utcai tornatermét,
hetente 3x3 órára, hétfõn, szerdán és pénteken 17-20 óráig,
a szakosztályban versenyzõ gyermekek felkészítésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Antióchiai Közösség
õszi találkozójára térítésmentesen biztosítja az Aradi utcai iskola ebédlõjét és a hozzá tartozó mellékhelyiségeket.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Nefelejcs utcában lévõ új
ingatlanok földgáz-ellátásához szükséges vezetékhosszabbításhoz elõzetes tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testületének 20/2006. (XI. 28.) 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
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XLIII. törvény 21.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, 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.) alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.
Tököl, 2006. november 17.
Melléklet: A hulladékszállítás díja 2007. január 1-jétõl
Családi házas és társasházi övezetben lakossági díjtétel:
980 Ft/hó/háztartás/ 120 l edényzet (+ÁFA).
Üdülõövezeti díjtétel:
– április 1. és szeptember 30. között:
980 Ft/hó/háztartás/ 120 l edényzet (+ÁFA).
– október 1. és március 31. között
490 Ft/hó/háztartás/ 120 l edényzet (+ÁFA).
Tököl Város Képviselõ-testületének 19/2006. (XI. 28.) számú
rendelete Tököl Önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl
szóló 6//2006. (II. 24.) számú rendeletének módosításáról
Tököl Város Önkormányzat Képviselõ-testülete (a továbbiakban a képviselõ-testület) figyelemmel az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ára,
valamint a végrehajtásához kapcsolódó egyéb jogszabályok
alapján a 2006. évi költségvetésrõl szóló 6/2006. (II. 24.) számú
rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A R. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.800.896 eFt-ban, azaz
egymilliárd-nyolcszázmillió-nyolcszázkilencvenhatezer forintban, költségvetési létszámkeretét 233 álláshelyben állapítja meg, melynek jogszabály szerint elõírt bontását, mérlegszerûen e rendelet „1. ÖNKORMÁNYZATI Össz.” jelû
tábla (a továbbiakban az 1. melléklet) tartalmazza.
(2) A képviselõ-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá a polgármesteri hivatal, és az intézmények, valamint építi be a kisebbségi önkormányzatok összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint elõírt bontásban és tartalommal,
mérlegszerûen.
(3) A képviselõ-testület a (2) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.
(4) A rendelet 3. számú melléklete a polgármesteri hivatal
tárgyévi kiadásait feladatonként tartalmazza.
(5) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását 30.856 eFt-ban, azaz harmincmillió-nyolcszázötvenhatezer forintban állapítja
meg, melynek jogszabály szerint elõírt bontását e rendelet
4. számú melléklete tartalmazza.
(6) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felhalmozási kiadását 539.003 eFt-ban, azaz
ötszázharminckilencmillió-háromezer forintban állapítja
meg, melynek bontását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(7) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 1.564 eFt-ban, azaz egymillió-ötszázhatvannégyezer forintban állapítja meg (lásd 1. számú,
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. számú mellékleteket)
b) mûködési céltartalékát 541 eFt-ban, azaz ötszáznegyvenegyzer forintban, államháztartási tartalékát 5.248 eFt-ban,
azaz ötmillió-kettõszáznegyvennyolcezer forintban, valamint felhalmozási céltartalékát 548 eFt-ban, azaz ötszáznegyvennyolcezer forintban állapítja meg, melynek bontá-
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sát e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(8) A rendelet 7. számú melléklete a Polgármesteri Hivatal, a
rendelet 8. számú melléklete a GAMESZ tárgyévi elõirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazza.
2.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

2006. december 18-i kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a tököli 589/1 hrsz.-ú 2026 m2 nagyságú, közterület megjelölésû ingatlanát, a településközpontban kialakított intézmények és a Tököl, Fõ út 90. szám alatt megépítésre kerülõ
egészségház és gyógyszertár ingatlan építése kapcsán, szükséges parkoló kialakításra biztosítja.
2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a parkoló kialakítással
kapcsolatos tárgyalásokat kezdje meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete Hoffman Pál polgármesternek, a költségvetés fejlesztési forrásainak a növelése érdekében kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként, 3 havi illetményének megfelelõ jutalomban részesíti, a polgármesteri hivatalnál a személyi juttatások 52-es számlacsoporton keletkezett megtakarítás terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Multivill-Star Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. kérelmére, a 0137/80 hrsz.-ú ingatlanon lévõ transzformátor állomás cseréjéhez, valamint a 0163/46-48
és a 0138/4 hrsz.-ú ingatlanok villamosenergia-ellátásához tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tököli Szerb, Horvát és Német Kisebbségi Önkormányzatok a
Mûvelõdési Központ és Könyvtár helyiségeit 2007. évben térítésmentesen használhassák, az intézményvezetõvel történt
egyeztetést követõen.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2007. évi vagyongazdálkodási irányelvek keretében
1) a forgalomképes vagyonhasznosítás formáját az alábbiak
szerint határozza meg:
• a hivatal kezdje meg, Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervérõl szóló 2/2004. (I. 27.) számú rendelet módosítását követõen, 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 Szkokán Zoltánné bérlõvel, az adás-vétel lebonyolítása érdekében.
• a hivatal a rendelkezésére álló hat hónapban igény esetén értékesítse az EPAG mögött meghirdetett 5 db építési ingatlant.
Amennyiben az értékesítési kísérlet sikertelen, a költségvetés
helyzetének függvényében készítsen elõterjesztést egy csökkentett értéken történõ értékesítésre.
2) felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban meghatározott
feladatok végrehajtása érdekében a tárgyalások koordinálására,
3) felhatalmazza a polgármestert a Tököl Parkerdõben lévõ
gázhálózat-bõvítés kapcsán a TIGÁZ-zal történõ tárgyalások
lebonyolítására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2006. évben megállapított
közösségi támogatás elszámolását tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás számára térítésmentesen biztosított rendelõt és annak rezsi költségét, 2007.
május 1. napját követõen kizárólag a nyugdíj mellett dolgozó orvosok számára, a praxis személyes ellátásáig biztosítsa,
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2) felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségügyi vállalkozókkal az 1) pontban foglaltak szerint módosítsa a megbízási szerzõdéseket.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) felhatalmazza a polgármestert, hogy 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 2007. január 1jéig visszamenõ hatállyal, az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének elfogadását követõen dönt.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) felhatalmazza a polgármestert, hogy Patiens Kft. (dr. Elekes
Edit) egészségügyi vállalkozóval a határozat mellékletét
képezõ szerzõdést megkösse.
2) a szerzõdés 6. pontjában szereplõ készenléti szolgálat és
hétvégi ügyelet díjtételének módosításáról 2007. január 1jéig visszamenõ hatállyal, az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének elfogadását követõen dönt.
378/2006. (XII.18.) számú képviselõ-testületi határozat melléklete: MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSA
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) felhatalmazza a polgármestert, hogy Patiens Kft. (dr. Elekes
Edit) egészségügyi vállalkozóval a határozat mellékletét képezõ szerzõdést megkösse.
2) a szerzõdés 6. pontjában szereplõ készenléti szolgálat és
hétvégi ügyelet díjtételének módosításáról 2007. január 1jéig visszamenõ hatállyal, az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének elfogadását követõen dönt.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Pesti úton kialakított közterületeit az alábbiak szerint
nevezi el:
HRSZ.
Közterület Elnevezés
2640/1342640/104 utca
Klein Rönnau
2640/142
utca
Mansfeld Péter
2640/135
utca
Nagy Imre
2640/114
utca
Pongrátz Gergely
2640/100
utca
Maléter Pál
2640/125
utca
A Szilágyi utca folytatása
2) felkéri a polgármester útján a Mûszaki Irodát, hogy az
utcanevek Földhivatalnál történõ átvezetése érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Tököli Általános Iskola és Fábryné Tádics Mária ügyében
a Pest Megyei Bíróság által helybenhagyott, a Munkaügyi
Bírósági ítélet alapján, Fábryné Tádics Mária részére
327.600.- Ft + 37.700.- Ft, összesen 365.300.- Ft összeget,
116.896.- Ft járulékot, valamint 18.370.- Ft I. fokú, és
10.000.- Ft II. fokú perköltséget fizet ki az általános iskola
2006. évi pénzmaradvány terhére.
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti összeg átutalásáról intézkedjen.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Tököli Öregfiúk Csapata a Sportcsarnokot, öltözõvel, 2007.
évben, minden hétfõn, 17.00–18.30 idõpontban térítésmentesen használhassa.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Horvát, Német és Szerb
Kisebbségi Önkormányzattal a határozat mellékletét képezõ
megállapodásokat megköti, és felhatalmazza a polgármestert
azok aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Dunai Repülõgépgyár Vagyonkezelõ Kft. területére (bevásárlóközpont kialakítása céljá-
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ból a T-KÖL Kft. által megvásárolt területrész) vonatkozó Szabályozási Terv és Építési Szabályzat módosítását megindító TÁJÉKOZTATÁSI ANYAGOT elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1. a jegyzõt, hogy 2007. évben 4 fõ közhasznú foglalkoztatott
foglalkoztatására vonatkozó megállapodást a Pest Megyei
Munkaügyi Központtal megkösse,
2. az intézményvezetõket, hogy 2007. évben az Általános Iskola esetében 1 fõ, a GAMESZ esetében 8 fõ (a parkfenntartás
szakfeladatra a 2006. évihez képest plusz 2 fõ az igény) közhasznú foglalkoztatott foglalkoztatására vonatkozó megállapodást a Pest Megyei Munkaügyi Központtal megkössék.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Pi-Ker Kft. részére, 2007.
január 30-ig biztosított fizetési haladékot a tököli 2640/126 és
2640/128 hrsz.-ú ingatlanok vételárának megfizetésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete felkéri a polgármestert, hogy
tájékoztassa a TIGÁZ Zrt-t, a Tököl Város Önkormányzat tulajdonát, vagyonát képezõ Parkerdei gázközmûvagyon
26.540.000,-Ft+Áfa összegû értékérõl, és kérje fel a szolgáltatót, tegyen ajánlatot a hálózat vételére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a jegyzõ útján megbízza a
mûszaki irodát, hogy tárgyaljon Ráckevei Csilla Tökölön élõ
édesapjával, Ráckevei Árpáddal, a területvétel kapcsán felmerülõ, közmûkiváltás és beépítési problémákról.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szigetszentmilós-Tököl SE
elnökét Gnyálin Istvánt és Wágner Vivien sportolót a Zadarban
(Horvátország) megrendezett kick-box világbajnokságon, a világbajnoki cím elnyeréséért bruttó 45.000-45.000 Ft jutalomban részesíti a polgármesteri hivatalnál, a megbízási díj-kereten
keletkezett megtakarítás terhére.

2007. január 15-i kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Tököl-Halászteleki Református Egyházközség, az istentiszteletei megtartására, a Mûvelõdési Központ és Könyvtár mozi helyiségét a tököli református templom használatbavételéig, az
intézményvezetõvel történõ elõzetes egyeztetés alapján, térítésmentesen igénybe vegye.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Tököl - Halászteleki Református Egyházközség részére, a
református templom építésére, a Római Katolikus Egyházközség részére a templom felújítására, és az egyházközségek
mûködésére szándéka szerint, amennyiben a költségvetés
ezt lehetõvé teszi, a ciklusprogramban 4-4 mFt támogatást
nyújt.
2) Felkéri a polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetés készítésénél az egyházközségek részére 1000-1000 eFt támogatás
tervezését a lehetõségek szerint vegye figyelembe.
Tököl Város Képviselõ-testülete a kistérség közlekedésbiztonságának javítása érdekében, a Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság kérésére hozzájárul egy FÁMA III. VHT-507/DVRM-G
típusú sebességellenõrzõ készülék megvásárlásához, 34,67
Ft/állandó lakos, azaz 328.706 Ft összeggel, a 2007. évi költségvetés terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete egyetért azzal, hogy a pénzügyminiszter lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerû fogadás szervezésére olyan tartalmú pályázatot írjon ki, amelynek
keretében Tököl területén fogadóiroda kialakítására is lehetõség nyílna.
Tököl Város Képviselõ-testülete az AQUATERV-KOMPLEX
Kft. kérelmére, a CBA élelmiszer áruház elõtt, a Fõ utca területén megvalósítandó kanyarodó sávval kapcsolatos Mester utcai csatlakozás kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
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Tököl Város Képviselõ-testülete, a 2007. I. félévi munkatervét az alábbi táblázat szerint hagyja jóvá:
Idõpont / napirend

Elõterjesztõ:

Az elõterjesztést tárgyaló
bizottság

polgármester

valamennyi bizottság

polgármester
polgármester
polgármester

valamennyi bizottság
Szakbizottság
Szakbizottság

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester

valamennyi bizottság
valamennyi bizottság
Szakbizottság
valamennyi bizottság

polgármester

valamennyi bizottság

TVCS KHT ügyvezetõ

Szakbizottság

polgármester
polgármester

Szakbizottság
Szakbizottság

polgármester
polgármester
polgármester

Szakbizottság
valamennyi bizottság
valamennyi bizottság

polgármester
polgármester

valamennyi bizottság
Szakbizottság

polgármester
polgármester
polgármester

Szakbizottság
Szakbizottság
Szakbizottság

polgármester

Szakbizottság

polgármester
polgármester

Szakbizottság
Szakbizottság

polgármester

Szakbizottság

polgármester
polgármester
polgármester

Szakbizottság
valamennyi bizottság
Szakbizottság

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester

Szakbizottság
Szakbizottság
Szakbizottság
Szakbizottság

polgármester
polgármester

Szakbizottság
Szakbizottság

Január
2007. évi költségvetési rendelet (I. olvasat)
Költségvetéssel kapcsolatos rendeletek, önkormányzati
programok felülvizsgálata (I. forduló)
Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos kérdések
Egyedi kérelmek
Február
Költségvetéssel kapcsolatos rendeletek,
önkormányzati programok felülvizsgálata (II. forduló)
2007. évi költségvetési rendelet megalkotása
Útépítési és járdakorszerûsítési program 2007. évi feladatai
Konyha mûködtetésének kérdése
Fõ út 90. szám alatt megépülõ egészségházhoz szükséges
parkoló kialakításával kapcsolatos kérdések
TVCS KHT 2007. évi üzleti terve, víz- és csatornadíj
megállapítása
Az Önkormányzat és a BV Intézet közötti felnõttoktatásra
vonatkozó szerzõdés felülvizsgálata
Egyedi kérelmek
Március
Beszámoló a bizottságok és a polgármester 2006. II. félévi
munkájáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Közösségi pályázatok kiírása
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Beszámoló a Bölcsõde, a Gyermekjóléti Szolgálat,
a Védõnõi Szolgálat, a Mûvelõdési Ház, a Sportcsarnok,
a GAMESZ munkájáról
Egyedi kérelmek
Április
2006. évi költségvetési beszámoló
Könyvvizsgálói jelentés
Tájékoztató a 2006. évben végzett ellenõrzésekrõl
A 2007. évi költségvetés módosítása (pénzmaradvány,
elõirányzat módosítások átvezetése)
Önkormányzati felújítási, beruházási program (intézményi
épület, parkok, játszóterek, út-, járdahálózat, városközpont)
Egyedi kérelmek
Május
Egyedi kérelmek
Június
A 2007. évi költségvetés módosítása (az I. félévi
gazdálkodáshoz szükséges elõirányzat módosítások átvezetése)
A képviselõ-testület 2007. II. félévi munkaterve
Közösségi pályázatok elbírálása
TVCS KHT 2006. évi beszámolója az üzleti terv teljesülésérõl,
a kommunális szolgáltatásokról
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
Egyedi kérelmek
Tököl Város Képviselõ-testülete a MetalCom-R Távközlési
Kft. kérelmére, a meglévõ Pannon GSM bázisállomás villamosenergia-ellátás kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a Kisfaludy u. 8. szám alatti Általános Iskolához nyaktaggal
kapcsolódó tanuszodában kialakított öltözõk berendezésére
benyújtott ajánlatok közül az ESZEL Kft. ajánlatát választja.
A bruttó 2.357.400 Ft összeget a Pesti úti telekalakításhoz

kapcsolódó ÁFA visszatérülés terhére biztosítja.
b) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerzõdést kösse meg.
c) Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a recepcióspult és
szekrény, az uszodapadok és a mozgáskorlátozott öltözõ
szekrényei elkészítésére szerezze be Lerner Ferenc, Marlyin
Zorán, valamint Szitár Tibor asztalosok árajánlatát, melyek
ismeretében a következõ ülésen dönt a megrendelésrõl.
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A

Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a Kisfaludy u. 8. szám alatti Általános Iskolához nyaktaggal
kapcsolódó tanuszodában kialakított szaunára benyújtott
ajánlatok közül a Szauna Tura Bt. ajánlatát választja. A
2.255.000.- Ft + ÁFA összeget a Pesti úti telekalakításhoz
kapcsolódó ÁFA visszatérülés terhére biztosítja.
b) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerzõdést kösse meg.

2007. január 24-i kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete az L és R Ingatlanforgalmazó Kft. (2315 Szigethalom, Kosztolányi u. 9/b.) kérelmére, a tököli 2640/111, 2640/132, 2640/133 hrsz.-ú építési telkekre kötendõ adás-vételi szerzõdésben, a beépítési kötelezettség biztosítására bejegyzendõ öt éves visszavásárlási jog bejegyeztetésétõl eltekint. Felhatalmazza a polgármestert a módosított adásvételi szerzõdés aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete az „Az uszoda üzemeltetési
szerzõdése” címû napirend tárgyalását a következõ ülésre elnapolja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tanuszoda elsõ eszköz-beszerzésére, a határozat mellékletét képezõ eszközlista alapján
3.322.060 Ft összeget biztosít, a Pesti úti telekalakításhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) a Tanuszoda bútorozására, a mozgáskorlátozott öltözõ, a
pénztár bútorzata, az uszodapadok és az öltözõ elõterében
lévõ padokra adott árajánlatok közül a Két Marlyn Bt. ajánlatát fogadja el, 1.148.400 Ft összeget biztosít, a Pesti úti telekalakításhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés terhére.
2.) amennyiben a Két Marlyn Bt. 2007. február 5-i átadással
nem tudja vállalni, úgy a következõ legjobb árajánlatot adó
nyeri el a megbízást.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tanuszoda épületének biztosítására adott ajánlatok közül az UNIQUA Biztosító Rt. ajánlatát fogadja el, 268.598 Ft összeg erejéig, a 2007. évi költségvetés terhére.

2007. január 31-i kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) A BAU B. & R. Kft. kérelme, a 2640/105, 2640/106,
2640/109 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos fizetési ütemezés módosítást elfogadja oly módon, hogy az ingatlanok vételárából – 13.975.200 Ft – a szerzõdés aláírásáig 4.975.200
Ft kerül befizetésre, a fennmaradó 9 MFt-ot pedig a vásárlást finanszírozó hitelintézet utalja át.
2) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti módosításnak megfelelõ adás-vételi szerzõdés aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) Az uszoda vízfelülete bérbeadását pályázati úton, a határozat
1. számú melléklete szerint meghirdeti.
2) Az uszodához tartozó fitness helyiségek és büfé bérbeadását
pályázati úton, a határozat 2. számú melléklete szerint meghirdeti.
Pályázati felhívás
Tököl Város Önkormányzata 2007. március 1-jétõl bérbeadásra meghirdeti a tulajdonában álló, Tököl, Kisfaludy utca 8.
szám alatti Általános Iskolához nyaktaggal kapcsolódó uszoda,
740,7 m2 alapterületû medencecsarnok részét, amely áll
– 75 m2 vízfelületû tanmedencébõl (12,5x6) és
– 216,5 m2 vízfelületû úszómedencébõl (8,5x25).
A meghirdetett medencecsarnokhoz 2 x 20 férõhelyes öltözõkomplexum tartozik, a szükséges kiszolgáló és mellékhelyisé-
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gekkel. Az uszoda maximális kapacitása 2 x 20 fõ iskolás, óvodáskorú gyermek.
A hasznosítás idõtartama: 1+2 év
Az igénybevétel ideje: hétfõ–péntek 9.00 és 14.00 óra között a
tanmedencében és a nagymedence teljes szélességében, lehetõségként: du. 14.00–18.00 óra között a tanmedencében és két
sávon a nagymedencében.
Egyéb feltételek:
A bérleti idõ alatt az uszoda egyéb helyiségei, szauna, lazító
ülõmedence, pihenõterület változatlan formában, bárki által
igénybe vehetõ módon mûködnek.
Feltétel a szerzõdés tervezet becsatolása.
Az elbírálás szempontjai:
1, Legalább középfokú sportmenedzseri, edzõi végzettség, legalább 3 év gyakorlat.
2. Az ajánlott bérleti díj,
3, Referenciák ismertetése.
4, Elõnyt jelent: versenyrendezési tapasztalat, verseny szakosztály kialakításával, tehetséggondozással kapcsolatos tervek.
Fizetés módja:
A bérleti díjat havonta, elõre egy összegben kell fizetni.
Az ajánlatokat zárt borítékban, „Uszoda vízfelület hasznosítás”
megjelöléssel Tököl Város Polgármesteri Hivatala, 2316 Tököl,
Fõ út 117. címre kell küldeni.
Beadási határidõ: 2007. február 12. 10.00 óra.
Bérbeadás idõpontja: 2007. március 1-jétõl
Pályázati felhívás
Tököl Város Önkormányzata 2007. március 1-jétõl bérbeadásra meghirdeti a tulajdonában álló, Tököl, Kisfaludy utca 8.
szám alatti Általános Iskolához nyaktaggal kapcsolódó
uszodához tartozó alábbi helyiségeit:
Emeleti szint:
Fitness helyiségek:
- edzõterem
120 m2
- masszázshelyiség 8 m2
Összesen:128 m2 + a bérleményhez tartozó helyiségek, öltözõk
Földszint:
Büfé helyiség:
büfé:
14 m2
Összesen:
14 m2
Feltételek:
Nyitva tartási idõ: Hétfõ–péntek
6.00–21.00
Szombat, Vasárnap
8.00–19.00
A bérbeadás idõtartama:
1+4 év
Közmûköltségek: villamos áram díja (almérõvel mért)
földgáz (légköbméterre vetített)
Büfé, edzõterem és masszázshelyiség berendezése
Fizetés módja: bérleti díj negyedévente, egy összegben, elõre
Elbírálás szempontjai: az ajánlott bérleti díj mértéke, referenciák
Az ajánlatokat zárt borítékban, „Uszoda: büfé, edzõterem
hasznosítás” megjelöléssel Tököl Város Polgármesteri Hivatala, 2316 Tököl, Fõ út 117. címre kell küldeni
A bérbeadás idõpontja: 2007. március 1.
A pályázat beadásának határideje: 2007. február 12. 10.00 óra
Tököl Város Képviselõ-testülete
3) a Tanuszoda üzemeltetési szerzõdését a látogatókat is fogadó
próbaüzem idõtartamára a határozat melléklete szerint,
elfogadja,
4) felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés aláírására,
5) felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy az uszoda üzemeltetésére a közbeszerzési eljárást készítse elõ.

2007. február 14-i kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) a Városi uszoda üzemeltetésére kiírandó közbeszerzési eljá-
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rás bonyolítójául a TAKTA-OSI Kft.-t választja, az ajánlati ár
fedezeteként, 300.000 Ft + ÁFA erejéig a közbeszerzések
bonyolítására tervezett keretet jelöli meg,
2) felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozóval a megállapodást kösse meg
3) felkéri a jegyzõt, hogy a városi uszoda üzemeltetésére kiírt
közbeszerzési eljárást a 2007. évi közbeszerzési tervnél vegye
figyelembe.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Tököli Ifjúsági Antiochia
Közösség 2007. március 2-4. közötti tavaszi találkozójára térítésmentesen biztosítja, a Tököl, Aradi út 56. sz. alatti Általános
Iskola ebédlõjét. Felkéri az intézményvezetõt, hogy a helyiségbérleti szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete, az Iskolaszék kérelmére hozzájárul a szülõk-nevelõk bálja megrendezésére, a Mûvelõdési
Központ és Könyvtár nagytermének térítésmentes használatához 2007. február 3-án 17.00 óra és 2007. február 4-én 4.00
óra között, a bérleti díj befizetése alól mentességet biztosít.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tanuszoda elsõ eszköz-beszerzésérõl szóló 13/2007. (I. 24.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Tököl Város Képviselõ-testülete a Tanuszoda elsõ eszköz-beszerzésére 3.322.060 Ft összeget biztosít, a Pesti úti telekalakításhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés terhére. Felkéri a polgármestert, hogy a beszerzést követõen készítsen beszámolót a
beszerzett eszközökrõl, és azt a két ülés közötti eseményekrõl
szóló beszámolója keretében terjessze a képviselõ-testület elé.”
Tököl Város Képviselõ-testülete az uszoda, büfé, edzõterem
hasznosításra kiírt pályázat nyertesének Pandúr Tamást és
Pandúr Pétert választja, azzal, hogy a hivatal a részleteket a
szerzõdés-tervezetben dolgozza ki és terjessze a képviselõtestület elé.
Tököl Város Képviselõ-testülete az uszoda vízfelület hasznosításra kiírt pályázat nyertesének a Zubor Sport Kft.-t választja,
egyben felkéri a polgármestert, hogy a szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete „Az Önkormányzat és a BV
Intézet közötti felnõttoktatásra vonatkozó szerzõdés felülvizsgálata” címû napirend tárgyalását a következõ ülésre elnapolja.
Felkéri a polgármestert, hogy szakemberek bevonásával tisztázza a BV Intézet fogva tartottainak oktatására vonatkozó szabályokat.
Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli Római Katolikus
Egyházközség részére, – figyelemmel a 3/2007. (I. 15.) számú
határozatra – 1.000.000 Ft támogatást biztosít a 2007. évi költségvetés terhére, a közösségi ház felújítására, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet
elfogadását követõen, a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl – Halásztelek Református Egyházközösség részére, – figyelemmel a 3/2007. (I. 15.)
számú határozatra – 1.000.000 Ft támogatást biztosít a 2007.
évi költségvetés terhére, a Tököl területén épülõ templom
építésére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2007.
évi költségvetési rendelet elfogadását követõen, a támogatási
szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság részére 1.400.000.Ft támogatást biztosít a 2007. évi költségvetés terhére, melyet
gépjármûállomány fejlesztésére, pályázati önrész kifizetésére
használhatnak fel, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
a 2007. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen, a
támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Lakosságorientált Rendõrkapitánysági Koncepció keretében, a Szigetszentmiklósi Rendõrséggel való együttmûködésre 1.000. 000 Ft-ot biztosít a 2007. évi költségvetés terhére,
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2) felkéri a polgármestert, hogy a 2007. évre vonatkozó, 1)
pont szerinti együttmûködési megállapodást terjessze a
képviselõ-testület elé.
Tököl Város Képviselõ-testülete az Alapfokú Mûvészeti Iskola részére 1.000.000 Ft-ot biztosít a 2007. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2007. évi
költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási
szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Tököli Polgárõr Egyesület
2007. évi mûködésére 1.200.000 Ft támogatást biztosít a 2007.
évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2007. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a
támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a tököli KSK részére, elsõ
félévre 6.500.000 Ft támogatást biztosít a 2007. évi költségvetés
terhére, a tököli KSK szakosztályai – kézilabda, labdarúgás,
RSG – mûködési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet elfogadását
követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Tököli Lovas Klub részére
500.000 Ft támogatást biztosít a 2007. évi költségvetés terhére,
a Tököli Lovas Klub által szervezett Lovas Napok költségeire,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási
szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szigetszentmiklós – Tököl
SE részére elsõ félévi támogatásként 540.000 Ft-ot biztosít a
2007. évi költségvetés terhére, a Karate Szakosztály mûködési
kiadásainak kiegészítésére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet elfogadását
követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Csepel-szigeti Boksz Klub
részére 200.000 Ft támogatást biztosít a 2007. évi költségvetés
terhére, a klub mûködési költségeire, egyben felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Nap és Hold Kht részére,
2007. június 30-ig havi 100.000 Ft, összesen 600.000 Ft bérleti díj támogatást biztosít a 2007. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Tököli Horvát Kisebbség
részére, 1.058 eFt támogatást biztosít a 2007. évi költségvetés
terhére, mûködési támogatásként, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet elfogadását
követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Tököli Német Kisebbség
részére, 637 eFt támogatást biztosít a 2007. évi költségvetés terhére, mûködési támogatásként, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet elfogadását
követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Tököli Szerb Kisebbségi
részére, 225 eFt támogatást biztosít a 2007. évi költségvetés terhére, mûködési támogatásként, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet elfogadását
követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete az ügyeleti ellátás minimumfeltételeirõl szóló tájékoztatást tudomásul veszi, egyben felkéri
a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az ügyeleti ellátás a szigethalmi ügyeleti ellátáshoz való csatlakozásra, illetve a
késõbbiek folyamán mikro társulás keretében történõ ellátásának lehetséges módozatairól.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) Dr. Balla Máriával, dr. Halász Ilonával, dr. Elekes Edittel (Pa-
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tiens Kft.), dr. Kerékgyártó Istvánnal, dr. Medveczky Sándorral kötött háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerzõdések készenléti szolgálat és hétvégi ügyelet díjtétele 2007. január 1-jéig visszamenõ hatállyal 2007. június 30-ig a határozat melléklete szerint változik.
b) felhatalmazza a polgármestert a szerzõdésmódosítások aláírására.
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 /2001. május
7-én/ 2004. július 28-án aláírt megbízási szerzõdés 6./7./4/9.
pontjának készenléti szolgálat és hétvégi ügyelet díjtételeire
vonatkozó része, a képviselõ-testület döntése értelmében
2007. január 1. napjára visszamenõ hatállyal az alábbiak szerint változik:
Készenléti szolgálat, hétvégi ügyelet (2007. január 1. – 2007.
június 30. között):
hétköznap: 19.000 Ft/nap,
hétvégén, ünnepnap 24.000 Ft/nap,
alapgyógyszer biztosítására 14.500 Ft/félév.
Az OEP finanszírozás változása esetén a díj felülvizsgálatra kerül.
2. Felek a szerzõdés-kiegészítést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezõt aláírják.
Tököl, 2007. február
Vállalkozó
Megbízó
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szigetszentmiklós és Környéke Mentõalapítvány részére 1.000.000 Ft támogatást biztosít a 2007. évi költségvetés terhére, alapítványi szállítóautó üzemeltetésére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2007. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) Dr. Balázs Ilonával és dr. Turopoli Évával kötött fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerzõdések 8., illetve 9. pontját
2007. január 1. napi visszamenõleges hatállyal úgy módosítja, hogy a támogatást kizárólag a nyugdíj mellett dolgozó
fogorvos, dr. Balázs Ilona részére, a praxis személyes ellátásáig biztosítja,
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségügyi vállalkozókkal az 1) pontban foglaltak szerint módosítsa a megbízási szerzõdéseket.
Tököl Város Képviselõ-testülete, dr. Balázs Ilonával kötött
fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerzõdések 9. pontját, 2007. január 1. napi visszamenõleges hatállyal a határozat
melléklete szerint módosítja, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerzõdésmódosítások aláírására.
Amely létrejött a Tököl Város Önkormányzatát (2316 Tököl,
Fõ út 117.) képviselõ Hoffman Pál polgármester (továbbiakban: Megbízó), valamint
dr. Balázs Ilona egészségügyi vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és idõben az alábbi feltételekkel:
1. A felek rögzítik, hogy az 1997. december 2-án aláírt szerzõdés 9. pontjának elsõ mondata, 2007. január 1. napjára viszszamenõ hatállyal az alábbiak szerint változik:
„Megbízó a vállalkozó részére, az egészségügyi feladatok jobb
ellátása érdekében – kizárólag a praxis személyes ellátásáig –
1.000.000 Ft/év támogatást biztosít.”
2. Felek a szerzõdés-kiegészítést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezõt aláírják.
Tököl, 2007. február
Megbízó
Vállalkozó

A

Városházi hírmondó

Tököl Város Képviselõ-testülete
a) Dr. Turopoli Évával kötött fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerzõdés 8. pontját, 2007. január 1. napi visszamenõleges hatállyal a határozat melléklete szerint módosítja.
b) felhatalmazza a polgármestert a szerzõdésmódosítások aláírására.
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 a 2004. szeptember 22-én aláírt szerzõdés 8. pontját hatályon kívül helyezik.
2. Felek a szerzõdés-kiegészítést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezõt aláírják.
Tököl, 2007. február
Megbízó
Vállalkozó
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár részére 4.900.000 Ft támogatást biztosít a 2007. évi
költségvetés terhére, melybõl a Juniális támogatására az alábbiak szerinti összegeket:
Juniális támogatás 500.000.- ebbõl
• aggregátor kölcsönzés 300.000.-,
• mobil WC-k kölcsönzés 50.000.-,
• a két esti rendezvény zenekarának költségeire 150.000.-.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár részére 4.900.000 Ft támogatást biztosít a 2007. évi
költségvetés terhére, melybõl a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál támogatására az alábbiak szerinti összegeket:
Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál támogatás
4.000.000.- ebbõl
• étkeztetési kiadások 1.200.000.-,
• szállítási költségek 1.500.000.-,
• hangosítás 300.000.-,
• elõadómûvészek kiadásai 1.000.000.-.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár részére 4.900.000 Ft támogatást biztosít a 2007. évi
költségvetés terhére, melybõl a Borfesztivál támogatására az
alábbiak szerinti összegeket:
Borfesztivál támogatás 250.000.- ebbõl
• bírák költségei 60.000.-,
• vendéglátás 100.000.-,
• díjak, oklevelek költségei 40.000.• pohár vásárlás, gravírozás: 50.000.-.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár részére 4.900.000 Ft támogatást biztosít a 2007. évi
költségvetés terhére, melybõl a Szüreti Felvonulás támogatására az alábbiak szerinti összegeket:
Szüreti Felvonulás támogatás 150.000.- ebbõl
• étkeztetés 100.000.• zeneszolgáltatás 50.000.Tököl Város Képviselõ-testülete az ellopott JWK 402 frsz.
Opel Cargo 1,3 CDTI típusú ételszállító gépkocsi lízingszerzõdés szerinti fennálló tartózásának visszafizetéséhez hozzájárul a
GAMESZ 2007. évi költségvetése terhére, összesen 1.127.959
forint, ebbõl tõke 995.043, késedelmi kamat 132.916, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti összeg átutalásáról
intézkedjen.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a közalkalmazotti munkaruha juttatás fedezet biztosítására,
b) a 2007. évi intézményi karbantartási terv megvalósításához
szükséges forrás biztosítására,
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Tököl Város Képviselõ-testülete, a 2007. I. félévi munkatervét az alábbi, ciklusprogramból 2007. évre aktuális munkatervi programjai szerint egészíti ki:
Idõpont / napirend

Elõterjesztõ:

Az elõterjesztést
tárgyaló bizottság

polgármester

valamennyi bizottság

Február
Horvát, német és szerb kisebbségi önkormányzatok programjai
Március
Korszerû feltételek biztosítása a háziorvosok, a gyermekorvos
és orvosi ügyelet számára az új Egészségközpontban
Közoktatási intézmények minõségellenõrzésének felülvizsgálata
a teljesítményalapú bérezés kiegészítésével

polgármester

szakbizottságok

polgármester

szakbizottságok

Tököli közösségek és nyugdíjasok támogatásának kiemelten
kezelése, fenntartva a város közösségerõsítõ és támogató szerepét
Temetõ nyugalmának biztosítására tett intézkedések

polgármester
polgármester

valamennyi bizottság
szakbizottság

polgármester
polgármester

szakbizottság
szakbizottság

polgármester

szakbizottságok

polgármester

szakbizottságok

polgármester

szakbizottság

Április

Május
Településszerkezeti, valamint a Szabályozási Terv és Helyi
Építési Szabályzat módosítása
Önkormányzati intézmények névadási lehetõségeinek vizsgálata
Lakástámogatási, gyógyszer-támogatási, gázár-támogatási
rendszer változásaiból kialakult helyzet felülvizsgálata
Egyedülálló idõsek, rászorulók számára fenntartott szolgáltatási díj
kedvezmények fenntartása, további kedvezmények lehetõségeinek
vizsgálata a szemétszállítási díj esetében
Közlekedésszervezési terv készítése, forgalom-lassításokkal
kapcsolatos elképzelések a veszélyhelyzetek megszüntetésére
Június
A régi Csépi úti és a Vásár téri temetõk kegyeleti parkká
alakítása, megállapodás a katolikus egyházzal
Kis-Duna gázhálózattal kapcsolatos tárgyalások, a TIGÁZ
elfogadható ajánlata alapján a fejlesztés Tökölre háruló
költségeinek biztosítása

polgármester

szakbizottság

polgármester

szakbizottság

Az Egészségház további hasznosításának célszerû lehetõségei

polgármester

szakbizottságok

polgármester

szakbizottságok

polgármester
polgármester
polgármester

szakbizottság
szakbizottságok
szakbizottságok

Augusztus
Szeptember
A sport-, mûvelõdési-, és oktatási koncepciónak a kor és a tököli
polgárok igényeihez igazítása
A Kis-Duna iszapkotrás felgyorsításáért, a Csepel-szigeti és tököli
közlekedési problémák megoldásáért tett intézkedések
A Nap és Hold Kht. foglalkoztatás-bõvítési programja
Nyúlgát karbantartásával kapcsolatos feladatok
Október
Katolikus és református egyházi közösségek életének
támogatása, Egyeztetés a református templom építésérõl és
a katolikus templom felújításáról
polgármester
A település elismerési szabályozása alapján azon polgárok
elismerésének biztosítása, akik kiemelkedõ teljesítményt
nyújtanak Tököl fejlesztése, sport, kulturális, egyházi, gazdasági,
szociális, nemzetiségi életében
polgármester

szakbizottság

A városközpont terv, a belsõ sétáló utcákra vonatkozó
elképzelések, valamint a közterület-fejlesztések látványterveinek
közösségi vitára bocsátása
polgármester
A tököli közösségek vezetõibõl „Civil Tanács” létrehozása
polgármester

szakbizottságok
szakbizottságok

Kábítószer és erõszak-megelõzési és egészséges életmód
program elkészíttetése

szakbizottság

szakbizottság

November

December

c) a civil közösségek második félévi támogatására,
d) a sportcsarnok költségvetésében kisértékû tárgyi eszköz beszerzésére,
e) a GAMESZ részére kisteherautó vásárlására, valamint a
parkok és közterületek virágosítására,

polgármester

f) intézményi dolgozók étkezési hozzájárulásának emelésére,
g) a Délszláv Nemzetiségi Együttes 40. éves jubileumi ünnepségének támogatására,
h) a Horvát Óvoda internet bekötésének támogatására,
i) a Polgármesteri Hivatalnál
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– Szakértõi díj-keret (mûszaki ellenõri feladatok) emelésére
– Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatára elõirányzat biztosítására
– Településközpont terveire elõirányzat biztosítására
– Intézmények akadálymentesítésének tervköltségére
– Parkerdei Diana-sétány rendezésére elõirányzat biztosítására
– Idõskorúak év végi támogatására elõirányzat biztosítására
– Közvilágítási lámpatestek bõvítésére elõirányzat biztosítására
– Egészségház és Református Templom közötti ingatlan megvásárlására elõirányzat biztosítására
– Hársfa u. – Madách u. közötti tömbbelsõben kialakítandó
telkek közmûvesítésére elõirányzat biztosítására
– GAMESZ mögötti területen (tárolásra) térbeton készítésére
elõirányzat biztosítására
– Temetõ bejáratának felújítására elõirányzat biztosítására
a 2006. évi zárszámadás tárgyalásakor visszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete az oktatási intézmények eszköznorma beszerzésre vonatkozó kéréseikre a 2007. évi költségvetési törvény 5. számú melléklet 18. pontja szerinti OM
rendelet megjelenését követõen visszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Sváb Hagyományõrzõ
Énekegyüttes részére 320.000 Ft támogatást biztosít a 2007. évi
költségvetés terhére, zenekíséretre és a zeneoktatásra (karnagy), egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2007. évi
költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete megállapítja, hogy a Büntetés Végrehajtási Intézet Parancsnokának bejelentése alapján hiányossá váló költségvetése miatt a 2007. évi költségvetési rendelet elfogadása nem lehetséges, a döntést a következõ ülésre
elnapolja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Csepel-sziget és Környéke
Többcélú Önkormányzati Társulás mûködésével kapcsolatban
elfogadja a határozat mellékletét képezõ Társulási Megállapodást, valamint felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete, amennyiben a ráckevei statisztikai kistérség területileg két részre oszlik, Szigetszentmiklós
központhoz kíván csatlakozni.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Tököli Gazdák Vadásztársasága részére, a 2007. február 24.-i vadászbálra, térítésmentesen biztosítja a Mûvelõdési központ helyiségeit, egyben felkéri
az intézményvezetõt, hogy a határozatban foglaltak szerint kösse meg a helyiségbérleti szerzõdést Tököl Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/1995 (X. 10.) számú rendelet 19.§-ában foglaltak
figyelembevételével.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a 251/2006. (IX. 11.) számú határozatának 3. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
„3) a területen lévõ sitt és föld depóniák eltakarításához szükséges bruttó 3.240.000 Ft összegbõl
1.700.000 Ft+Áfa összeget a 2007. évi költségvetés terhére, 1.000.000 Ft+Áfá-t a 2007. évi városgazdálkodási keret terhére biztosítja.”
2) felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést az
1) pont szerint módosítsa.
Tököl Város Képviselõ-testülete a PI-KER Kereskedelmi
Kft. részére, 2007. március 31-ig biztosított fizetési haladékot a tököli 2640/ 126 és 2640/128 hrsz.-ú ingatlanok vételárának megfizetésére
Tököl Város Képviselõ-testületének 1/2007. (I. 25.) számú
rendelete az önkormányzat által fenntartott intézmények étkezési térítési díjáról szóló 2/2001. (II. 21.) számú rendelet módosításáról

Városházi hírmondó
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, 2007. január 20.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
1/2007. (I. 25.) számú rendelet melléklete:
Tököli Önkormányzat fenntartásában mûködtetett
oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó
napi étkezetési térítési díjak
Az önkormányzat által fenntartott intézmények étkezési
térítési díja2007. február 1. és 2008. január 31. között
nappali étkezési személyi
térítési díjak nettó árai
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:

228
32
165
32
280
41
198
41
318
48
222
48
182
27
129
27
343
388
343
431
78
275
78
470

Tököl Város Képviselõ-testületének 2/2007. (II. 15.) számú
rendelete a köztisztviselõk jogállásáról szóló 22/2002. (XII. 10.)
számú rendelet módosításáról.
Tököl Város Képviselõ-testülete (a továbbiakban a Képviselõtestület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése, valamint a 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. számú melléklete helyében e rendelet melléklete
lép.

Városházi hírmondó
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2.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1. napjára visszamenõleg kell alkalmazni.
Tököl, 2007. január 25.
Hoffman Pál s.k. polgármester
dr. Bekk Mária s.k. jegyzõ
2/2007. (II. 15.) számú rendelete melléklete: A juttatások
tárgyévi költségvetési tervezésének szabályai és meghatározása, valamint a 2007. 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 figyelembe vételével határozza meg.
2. Az 1. pont szerinti, a költségvetési terv elõkészítése során tervezni kell a rendelet hatálya alá tartózók
a) ktv szerinti alapilletményét, munkabérét, kötelezõ illetménypótlékait (jegyzõi, vezetõi pótlék, éjszakai pótlék,
gépjármû-vezetési pótlék, idegennyelv-tudási pótlék),
képzettségi pótlékát, különjuttatását, 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 juttatásokat, a jutalmat, az egyéb illetménykiegészítéseket, pótlékokat, juttatásokat,

c) ktv szerinti, a teljesítményértékelésétõl függõen meghatározható az alapilletmény általános mértékétõl való többleteltérés, legfeljebb 30%-os mértékû eltérésre lehetõséget
biztosító fedezetét.
II. A 2007. évi juttatásokra vonatkozó szabályok
1. A helyi illetményalapot 2007. évben Tököl Város Képviselõtestülete a 2007. évi költségvetésrõl szóló önkormányzati
rendeletében állapítja meg.
2. Az e rendelet 1.§-ában, 2.§ a) és ba) pontjaiban meghatározottak részére 2007. 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 2007. évben alapilletményük 10%-ának megfelelõ illetménykiegészítés jár.
4. A középfokú iskolai végzettségû köztisztviselõk számára
2007. évben is alapilletményük 10%-ának megfelelõ illetménykiegészítés jár.

Tököl Város Képviselõ-testülete, 2007. március 2. napjától Tököl Városi Uszoda jegy- és bérletárait a határozat melléklete
szerint határozza meg.

68/2007. (II. 27.) számú képviselõ-testületi határozat melléklete: Tököl Városi Uszodajegy- és bérlet árai
Jegyárak
Óra
6-21
8-19
6-9

Nap
Hétfõtõl-péntekig
Szombat-vasárnap
Hétfõtõl-péntekig

Szolgáltatás
Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence
Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence
Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

Felnõtt
napijegy
1.000 Ft
1.000 Ft
600 Ft

Nyugdíjas/diák Gyermek (120 cm-ig)
napijegy
napijegy
800 Ft
400 Ft
800 Ft
400 Ft
500 Ft
250 Ft

Bérletárak három havi érvényességgel, 10 alkalomra
Óra
ig)
6-21
18-19
6-9

Nap
Hétfõtõl-péntekig
Szombat-vasárnap
Hétfõtõl-péntekig

Szolgáltatás

Felnõtt

Nyugdíjas/diák Gyermek (120 cm-

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

9.000 Ft

7.000 Ft

3.200 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

5.000 Ft

4.000 Ft

2.000 Ft

Bérletárak 1 hónapra
Óra
6-21
18-19
6-9

Nap
Hétfõtõl-péntekig
Szombat-vasárnap
Hétfõtõl-péntekig

Szolgáltatás

Felnõtt

Nyugdíjas/diák

Gyermek(120 cm-ig)

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

9.000 Ft

7.000 Ft

3.200 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

5.000 Ft

4.000 Ft

2.000 Ft

Bérletárak 1 évre
Óra
6-21
18-19
6-9

Nap
Hétfõtõl-péntekig
Szombat-vasárnap
Hétfõtõl-péntekig

Szolgáltatás

Felnõtt

Nyugdíjas/diák

Gyermek(120 cm-ig)

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

90.000 Ft

70.000 Ft

32.000 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

50.000 Ft

40.000 Ft

20.000 Ft

Hétfõtõl péntekig 9–14 óra között csoportos úszásoktatás miatt csak a szauna és a lazító medence használható,
melynek ára: 400 Ft.
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2007. febr. 27-i kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) utasítja az Általános Iskola igazgatóját, hogy a BV Intézet
Igazgatójának bejelentése ellenére a BV Intézetben folyó
oktatást a közoktatási törvényben foglaltaknak megfelelõen
továbbra is lássa el,
2) felhatalmazza a polgármestert, a tököli BV Intézetben folyó
felnõttoktatási tevékenységrõl szóló megállapodásnak, a
határozat mellékletét képezõ költségterv szerinti
módosításra,
3) felhatalmazza a polgármestert arra, hogy
a) a megállapodással kapcsolatban kialakult tarthatatlan
helyzet megoldása érdekében kezdeményezzen egyeztetést
a BV Intézet Igazgatójával, valamint a BV Országos Parancsnokával és errõl számoljon be a Képviselõ-testületnek.
b) a szerzõdésben foglaltakat bírósági úton érvényesítse,
amennyiben az általunk benyújtandó – együttmûködési
megállapodásban rögzítetteknek egyebekben megfelelõ –
2007. január havi elszámolásban kért BV kiegészítést az
Intézet nem teljesíti.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a határozat mellékletét képezõ „Tököl városi uszoda üzemeltetése” ajánlattételi felhívást elfogadja, és felkéri a közbeszerzés bonyolítóját, a Közbeszerzési Értesítõben való
megjelentetésre.
2) A Városi uszoda üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárásra
érkezett ajánlatok elbírálására bírálóbizottságot jelöl ki,
melynek tagjai: Borsos Zoltán, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság külsõ tagja; Ércesné Beck Anikó,
a Mûszaki Iroda vezetõje; Szummer Józsefné, a Pénzügyi
Iroda vezetõje, és a TAKTA-OSI Kft. képviselõje. A Képviselõ-testület a bírálóbizottság elnökévé Borsos Zoltánt jelöli ki.
Tököl Város Képviselõ-testülete, 2007. március 1. és
szeptember 30. közötti idõszakra engedélyezi, az 585 hrsz.-ú
közterületbõl 10 m2 nagyságú – Olasz Fagyizó elõtt – rész
használatát, egyben felkéri a polgármestert, hogy kérelmezõ
Hegyes Jánossal, a közterület-használat szabályozásáról,
díjazásáról szóló 17/1999. (IX. 7.) számú rendelet alapján a
szerzõdést kösse meg.
2007. márc. 27-i kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Kalotherm Építészeti és Épületgépészeti Zrt. elnök-vezérigazgatója kérelmét, melyben az uszoda (nyílt közbeszerzési
eljárás során elnyert és vállalt) kivitelezési munkáinak 5
éves jóteljesítési garanciáját bankgarancia szerzõdés helyett
saját cégváltó kibocsátásával teljesítené, elutasítja.
2) Felkéri a jegyzõ útján a Pénzügyi Irodát, hogy a Kalotherm
ZRt.-tõl az 5 évre szóló bankgarancia szerzõdés beszerzése
iránt intézkedjék.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a jelenleg is fennálló
problémák miatt árajánlatot nem nyújt be a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézet általános-, szakiskola és szakközépiskolai oktatás lebonyolítására vonatkozóan.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Juko Kft. kérelemére, az
Ibolya utca 2259/9 hrsz.-ú és a Kun utca 2102 hrsz-ú ingatlanok villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete Lakosságorientált Rendõrkapitánysági Koncepcióban megfogalmazottak végrehajtása
érdekében megköti a Pest Megyei Rendõr-fõkapitánysággal a
határozati javaslat mellékletét képezõ megállapodást, egyben
felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.

Tököl Város Képviselõ-testülete, mint a TVCS KHT taggyûlése
1.) a Tököli Víz- és Csatornamû Üzemeltetõ Közhasznú
Társaság 2007. évi üzleti tervét elfogadja,
2.) Nagy Béla ügyvezetõ munkabérét 2007. április 1-jétõl
396.000 Ft összegben határozza meg,
3.) Az utólagos víz- és csatornahálózatra-kötés közmûhozzájárulási díjának módosítását a következõ ülésre
elnapolja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Pest Megyei Bírósághoz
bírósági ülnöknek Bessenyei Jánost javasolja.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) a 71/2007. (II. 27.) számú határozatával elfogadott, az uszoda üzemeltetésére vonatkozó ajánlati felhívás e határozat
melléklete szerinti módosításáról a tájékoztatást tudomásul
veszi.
2) Az uszoda üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok elbírálására létrehozott bizottság tagjának –
Ércesné Beck Anikó helyett – Vukovné Kovács Erzsébetet
jelöli ki.
Tököl Város Képviselõ-testületének 3/2007. (II. 28.) számú
rendelete Tököl Önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl
szóló módosított 6/2006. (II. 24.) számú rendeletének
módosításáról
Tököl Város Képviselõ-testülete (a továbbiakban a képviselõtestület) figyelemmel az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-ára, valamint a
végrehajtásához kapcsolódó egyéb jogszabályok alapján a
2006. évi költségvetésrõl szóló 6/2006. (II. 24.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A R. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.831.941 eFt-ban, azaz
egymilliárd-nyolcszázharmincegymillió-kilencszáznegyvenegyezer forintban, költségvetési létszámkeretét
232 álláshelyben állapítja meg, melynek jogszabály szerint elõírt bontását, mérlegszerûen e rendelet „1. ÖNKORMÁNYZATI Össz.” jelû tábla (a továbbiakban az 1.
melléklet) tartalmazza.
(2) A képviselõ-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá a polgármesteri hivatal, és az intézmények, valamint
építi be a kisebbségi önkormányzatok összes bevételét és
kiadását, a jogszabály szerint elõírt bontásban és tartalommal, mérlegszerûen.
(3) A képviselõ-testület a (2) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.
(4) A rendelet 3. számú melléklete a polgármesteri hivatal
tárgyévi kiadásait feladatonként tartalmazza.
(5) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását 30.856 eFt-ban, azaz harmincmillió-nyolcszázötvenhatezer forintban állapítja meg,
melynek jogszabály szerint elõírt bontását e rendelet 4.
számú melléklete tartalmazza.
(6) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felhalmozási kiadását 551.391 eFt-ban, azaz
ötszázötvenegymillió-háromszázkilencvenegyezer forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 5. számú
melléklete tartalmazza.
(7) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 1.669 eFt-ban, azaz egymillió-hatszázhatvankilencezer forintban állapítja meg (lásd 1.
számú, 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. számú mellékleteket)
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b) mûködési céltartalékát 2.209 eFt-ban, azaz kettõmillió-kettõszázkilencezer forintban, államháztartási tartalékát 5.248
eFt-ban, azaz ötmillió-kettõszáznegyvennyolcezer forintban, valamint felhalmozási céltartalékát 5.164 eFt-ban,
azaz ötmillió-egyszázhatvannégyezer forintban állapítja
meg, melynek bontását e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(8) A rendelet 7. számú melléklete a Polgármesteri Hivatal, a
rendelet 8. számú melléklete a GAMESZ tárgyévi elõirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazza.
2.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2007. február 22.
Hoffman Pál
polgármester

Dr. Bekk Mária
jegyzõ

Tököl Város Képviselõ-testületének a 2007. évi költségvetésrõl szóló 4/2007. (II. 28.) számú rendelete
Tököl Város Képviselõ-testülete (a továbbiakban a Képviselõ-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel a költségvetés elõterjesztésekor, illetõleg a zárszámadáskor beterjesztendõ kimutatások, mérlegek tartalmáról szóló 3/2004. (I. 27.) számú
önkormányzati rendeletre a 2007. évi költségvetésrõl az alábbi rendeletet alkotja meg:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Tököl Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a képviselõ-testületre és annak bizottságaira, a polgármesterre, polgármesteri hivatalra és az önkormányzat önállóan és a részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervként mûködõ intézményeire (a továbbiakban az intézmény), valamint a jogszabályok
által elõírt esetekben a helyi kisebbségi önkormányzatokra
terjed ki.
A címrend
2.§ A polgármesteri hivatal és az intézmények – külön-külön
– alkotnak egy-egy címet.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3.§ (1) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.154.586 eFt-ban,
azaz egymilliárd-egyszázötvennégymillió-ötszáznyolcvanhatezer forintban, költségvetési létszámkeretét 233 álláshelyben állapítja meg, melynek jogszabály szerint elõírt
bontását, mérlegszerûen e rendelet „1. ÖNKORMÁNYZATI Össz.” jelû tábla (a továbbiakban az 1. melléklet) tartalmazza.
(2) A képviselõ-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá a polgármesteri hivatal és az intézmények, valamint
építi be a kisebbségi önkormányzatok összes bevételét és
kiadását, a jogszabály szerint elõírt bontásban és tartalommal, mérlegszerûen.
(3) A képviselõ-testület a (2) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.
(4) A rendelet 3. számú melléklete a polgármesteri hivatal
tárgyévi kiadásait feladatonként tartalmazza.
(5) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását 0 Ft-ban, azaz nulla forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint elõírt
bontását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(6) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felhalmozási kiadását 65.692 eFt-ban, azaz

hatvanötmillió-hatszázkilencvenkettõezer forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(7) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 4.072 eFt-ban, azaz négymillió-hetvenkettõezer forintban állapítja meg (lásd 1. számú, 2.1.1.,
2.1.2., 2.1.3. és 2.1.4. számú mellékleteket)
b) mûködési céltartalékát 547 eFt-ban, azaz ötszáznegyvenhétezer forintban, felhalmozási céltartalékát 0 eFt-ban,
azaz nulla forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(8) A rendelet 7. számú melléklete a Polgármesteri Hivatal, a
rendelet 8. számú melléklete a GAMESZ tárgyévi elõirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazza.
4.§ (1) A képviselõ-testület az önkormányzat többéves kihatással járó feladatok elõirányzatait éves bontásban e rendelet
9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késõbbi
évek elõirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés
elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat hitelállományát e rendelet 10. számú
melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatások kimutatását a
rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(4) A hároméves gördülõ tervezés irányszámait e rendelet 12.
számú melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5.§ A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 43.§-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap
2007. évben 36.800 Ft.
6.§ (1) A polgármesteri hivatal és az intézmények kötelesek az
e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a
részükre jóváhagyott kiadási elõirányzaton belül gazdálkodni. Pótelõirányzat biztosítását a polgármester javaslata
alapján a képviselõ-testület engedélyezi.
(2) A polgármesteri hivatal és az intézmények tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga után
az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási elõirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetõek.
(3) A polgármesteri hivatal és az intézmények év közben az
államháztartás más alrendszerétõl, alapítványoktól, vagy
egyéb államháztartáson kívüli jogi és természetes személyektõl támogatásban részesülnek, a bevételi és kiadási elõirányzatok azonos összeggel módosíthatók. A módosításról a polgármester dönt, a támogatási szerzõdés megkötését követõ negyedéven belül, a Képviselõ-testület tájékoztatása mellet. A tájékoztatást a soron következõ képviselõtestületi ülésen meg kell adni.
(4) Ha a polgármesteri hivatal és az intézmények elõirányzaton felüli többletbevételt érnek el, azt a költségvetési rendeleten való átvezetést követõen használhatják fel kiadások teljesítésére.
(5) A polgármesteri hivatal számláin lévõ, átmenetileg szabad
pénzeszközök lekötött betétként történõ elhelyezésérõl a
pénzügyi irodavezetõ javaslata alapján a polgármester
dönt.
(6) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámlaegyenlegük ellenõrzésével, elõzetes egyeztetéssel a likviditási tervük figyelembevételével. A finanszírozás végrehajtását a polgármester,
illetve távollétében az általa meghatalmazott engedélyezi.
(7) Az intézményeket megilletõ feladatmutatókhoz kötött álla-
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mi normatíva igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, az állami normatíva felhasználásáért az érintett intézmény vezetõje egyszemélyben felelõs. Az intézményt
nem illeti meg az állami támogatás lemondása és/vagy
visszafizetési kötelezettsége miatti, önkormányzatot terhelõ fizetési kötelezettség összege. E kötelezettséget az intézmény tárgyévi vagy tárgyévet követõ önkormányzati támogatásának összegébõl kell rendezni, a kiadási elõirányzatait ennek arányában csökkenteni kell.
(8) A központosított elõirányzatok igényléséhez szolgáltatott
adatok valódiságáért, az elõirányzat jogszerû felhasználásáért az érintett intézmény vezetõje egyszemélyben felelõs.
Az elszámoláskor keletkezõ visszafizetési kötelezettséget az
intézmények tárgyévi költségvetésébõl zárolja a képviselõtestület.
(9) A GAMESZ vezetõje a részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként köteles írásban tájékoztatni a polgármestert. Az
elõirányzat-túllépés esetén a tájékoztatást azonnal köteles
megadni.
(10) A 68/2007. (II. 27.) számú Képviselõ-testületi határozatban foglaltak alapján a felnõttoktatásra jóváhagyott
27.246 eFt elõirányzatból a második félévre esõ 13.464
eFt-ra felhasználási tilalmat rendel el, annak feloldásáig.
7.§ A polgármesteri hivatal és az intézmények pénzmaradványát a képviselõ-testület hagyja jóvá. A polgármesteri
hivatal és az intézmények pénzmaradványuk megállapítása során pénzmaradványt terhelõ kötelezettségként
csak olyan kötelezettség-vállalást mutathat ki, amelyet a
beszámolás évben keletkezett, a 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendeletben megfogalmazott kötelezettségvállalási dokumentummal igazolni tud. A képviselõ-testület a szabad (kötelezettség-vállalással nem terhelt) pénzmaradvány terhére felhasználási kötelezettséget állapíthat
meg, abból elvonást eszközölhet.
8.§ (1) A 2007. évi költségvetésbõl finanszírozott, támogatott
szervezetek, magánszemélyek legkésõbb 2008. január 31jéig kötelesek a számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként) juttatott összegek rendeltetésszerû felhasználásáról számot adni. A benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót – bizottsági véleményekkel – a Képviselõ-testület elé
kell terjeszteni.
(2) A számadási határidõ elmulasztása a finanszírozás, támogatás felfüggesztését, jogszabálysértés vagy nem rendeltetésszerû felhasználás, visszafizetési kötelezettség elrendelését vonja maga után.
(3) A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérõ
felhasználását a képviselõ-testület engedélyezheti.
(4) A képviselõ-testület a támogatási összeg folyósításával,
ellenõrzésével, elszámolásával, elõkészítésével a GAMESZ
költségvetésében szereplõ elõirányzatok esetében a
GAMESZ-t bízza meg.
(5) Az e §-ban szabályozott kérdésekrõl a finanszírozott,
támogatott szervezettel, magánszeméllyel megállapodásban kell rendelkezni. A megállapodás megkötésére a
képviselõ-testületi döntés alapján a polgármester jogosult.
9.§ A polgármesteri hivatal és intézmények által nyújtott, nem
normatív, céljellegû, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján
(helyben szokásos módon) legkésõbb a döntés meghozatalát követõ hatvanadik napig közzé kell tenni. A közzétételre nem kerül sor, ha a döntéstõl számított 60 napon be-
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lül a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. A közzététel mellõzhetõ, ha az adott költségvetési évben egybeszámítva nem éri el a 200 eFt-ot.
10.§ (1) A Polgármesteri Hivatal és/vagy intézmények pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ – a nettó ötmillió forintot elérõ, vagy
azt meghaladó értékû – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerzõdést kötõ
felek nevét, a szerzõdés értékét, határozott idõre kötött
szerzõdés esetében annak idõtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerzõdés létrejöttét követõ hatvan napon belül. A közzétételrõl a szerzõdést kötõ személy gondoskodik. A közzététel módjára a
11.§-ban foglalt rendelkezések irányadóak.
(2) A szerzõdés értéke alatt a szerzõdés tárgyáért kikötött –
általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást
kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci
vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell
figyelembe venni. Az idõszakonként visszatérõ – egy évnél
hosszabb idõtartamra kötött – szerzõdéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított
összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben
ugyanazon szerzõdõ féllel kötött azonos tárgyú szerzõdések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
11.§ Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselõ-testület 500 eFt értékhatárig a polgármesterre átruházza, a polgármester e döntéseirõl a soron következõ rendes
ülésen a képviselõ-testületet tájékoztatni köteles.
12.§ A képviselõ-testület által jóváhagyott elõirányzatok és
költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a
képviselõ-testület engedélyezhet.
13.§ A pénz- és tõkepiacon végzett hitelmûveletekkel kapcsolatos hatáskörökrõl, feladatokról a képviselõ-testület az
SZMSZ 2. számú mellékletének ötödik francia bekezdésében foglaltak figyelembe vételével dönt.
14.§ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetés végrehajtása során a hatályos jogszabályok szerint
kell eljárni, különös tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényre, az államháztartásról
szóló 1992. XXXVIII. törvényre, a Magyar Köztársaság
2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXXVII. törvényre, a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. számú törvényre, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendeletre.
15.§ Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, rendelkezés során az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször
módosított 18/1995. (X. 10.) számú önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.
Záró rendelkezések
16.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban tárgyév január 1. napjától kell alkalmazni.

Tököl, 2007. február 15.

Hoffman Pál
polgármester

Dr. Bekk Mária
jegyzõ
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Tököl Város Képviselõ-testületének 5/2007. (III. 28.) számú
rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló
10/2000. (III. 22.) számú rendeletének módosításáról
Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§-ában
kapott felhatalmazás alapján a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 10/2000. (III. 22.) számú rendeletét (a továbbiakban: a rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2.§ E rendelet 2007. április 1-én lép hatályba.
Tököl, 2007. március 20.

5/2007. (III. 28) számú rendelet melléklete: Ivóvíz és
szennyvíztisztítási díj mértéke 2007. április 1-jétõl 2008.
március 31-ig
Szolgáltatott víz ára:
Lakossági:
Közületi:

192 Ft/m3 + ÁFA
277 Ft/m3 + ÁFA

Szennyvíztisztítás ára:
Lakossági:
Közületi:

175 Ft/m3 +ÁFA
286 Ft/m3 +ÁFA

A tihanyi nyaralásról
Mit is írhatnánk újat az immáron hagyományos, 16 alkalommal megszervezett máltais nyaralásról? AHOGY AZ
ÉLETBEN SEMMIT sem lehet megismételni, mert ugyanolyan nem lesz, úgy igaz ez ezekre a gyermeknyaraltatásokra:
egyedi, megismételhetetlen élmény ez az összes résztvevõ
számára. Mint írtam: 16. alkalommal futunk neki a nagy feladatnak: 30 csemete számára szeretnénk egy felejthetetlen hetet szerezni a Balatonon. Szinte minden évben ugyanazon ne-

hézségeknek nézünk elébe, s eddig, hála a sok jóakarónak, segítõnek, lelki háttérnek, minden alkalommal sikerrel zártuk a
programot. Mik is ezek a nehézségek? Évrõl évre nõ azon
gyermekek száma, akiket „indokolt” lenne elvinni. A nehéz
gazdasági helyzet, a munkanélküliség, a válások magas száma, széthulló családok nehéz anyagi helyzete – halljuk minden nap, de látjuk is közvetlen környezetünkben, tapasztaljuk
az emberekkel foglalkozó munkakörökben, A tököli pedagógusokkal egyeztetve kellett ezúttal is kiválasztanunk azt a szerencsés csapatot, aki elmehetett Tihanyba. Nehéz feladat ez,
hiszen szívünk szerint mindenkit elvinnénk, de a keretek végesek.
Aztán évrõl évre nehezebb a felnõtt gárdát összetoborozni.
Nem mintha nem volna kedve sok gyermekszeretõ felnõttnek
táboroztatni, hanem az idõ, szabadsághiány, vagy egészségi állapot miatt kevesen tudnak egy teljes hetet ajándékozni az életükbõl, elszakadva családjuktól, s ingyen dolgozni egy sereg

gyerekért. Külön kiemelném az idei kísérõk nagyszerû talpraesettségét: a 20-25 éves fiatalok elnyûhetetlennek bizonyultak
a kánikulai strandolás, vagy kirándulás, számháború alatt. Újfent bejárták Tihany szépséges lankáit, a Csúcs-hegyet, a
Visszhang-dombot, a Barát-lakásokat, az Apátságot. A
szabadtéri játszótéren hatalmas métabajnokság zajlott, a
sajkodi strandot egy egész napos, kb. 10 kilométeres túra
keretében sikerült megközelíteni, igaz némelyek a túravezetõ
megkövezését indítványozták…. (Mégis erre
fognak leginkább emlékezni!) No persze hamar
kiengeszteltük a gyereksereget: a vízicsúzda akkora sikernek bizonyult,
hogy velünk lehetett reklámozni a kölcsönzõt.
(Képzeljünk el 30 gyereket, amint 1 órán keresztül rohamoz egy vízicsúzdát…) Felejthetetlen a
búcsúeste Ki mit tudja,
ahol nem volt gyõztes,
mert minden résztvevõt
meg lehetett jutalmazni.
Szóval ilyen sokféle programban bontakozhattak
ki kicsik és nagyok. Ezért
különösen nagy hálával
gondolok azokra a kollegáimra, akik, akár korábban, akár idén odaajándékozták magukat e nemes feladatra,
s örömet szereztek ennek a kis seregnek! Velük együtt állíthatom, a srácok részérõl nem marad el a hála: annyi szeretetet,
kedvességet tapasztalunk részükrõl, hogy ezért érdemes
áldozatot hozni.
S nem utolsósorban, nagy feladat minden évben az anyagi
hátteret elõteremteni. A gyermekek számára teljesen ingyenes
a nyaralás, így elképzelhetõ, hogy mennyi szervezéssel, adománygyûjtéssel, élõ munkával tudjuk elõállítani a szükséges
hozzávalókat. Ezúton is szeretnénk még egyszer köszönetet
mondani azoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek, az
Önkormányzatnak, akik bármilyen összeggel, élelmiszerrel
stb. segítettek bennünket. Ez legalább olyan fontos egy ilyen
nyaraltatás esetén, mint a személyi háttér!
Dióhéjban ennyit, s hogy is köszönhetnénk el máshogy,
mint
– JÕVÕRE, VELETEK – UGYANITT – TIHANYBAN!
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T ö k ö l i g y e re ke i n k l i e c h t e n s t e i n i é l m é n y e i
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megnyert pályázata által,
2006. március 21. és április 11. között három hétig álomvilágba csöppenhetett négy tököli általános iskolás gyerekünk és
kísérõ pedagógusként én is. A 21 napos, életreszóló élménytengerbõl merítek most ki – néhány mondatban – egy kis
pohárnyit.
Március 21-én négy lelkes, egymás számára még idegen
csoporttal indultunk Liechtensteinbe. A Svájc melletti kis ország adatait böngészve a vonaton, megtudtuk, hogy mekkora
a területe, mennyi a lakosainak száma, a váltópénze a svájci
frank, hogy híresek a liechtensteini bélyegek, hogy az utóbbi
években felerõsödött az ipara, idegenforgalma. Adatok…
adatok. Nekünk azonban ezek az adatok megteltek tartalommal, élményekkel és most ezt jelentik:
Liechtenstein számunkra egy barátságos, tiszta ország, ahol
megérkezésünktõl kezdve, nehéz búcsúzásunkig egy kedves,
segítõkész csapat kísért
minket, szervezték számunkra a jobbnál jobb,
érdekesebbnél érdekesebb programokat. Minden napra kijutott egy kis
munka, pihenés és szórakozás; pihenésbõl a legkevesebb, de ezt senki
sem bánta. A munka, a
délelõttönkénti tanulás
volt. Mivel a gyerekek három hétig hiányoztak az
iskolából – ezúton is szeretnénk megköszönni ezt
a lehetõséget a pedagógusoknak, akik elengedték a gyerekeket –, hogy
ne essenek ki a tanulás
kerékvágásából, délelõttönként német, matematika, magyar és más (földrajz, biológia, történelem, angol) órákat tartottunk.
A szórakozásunk egy részérõl a helyiek gondoskodtak; napról napra megleptek minket egy-egy érdekes programmal. Kimentünk a Rajna-partra köveket dobálni a vízbe, voltunk cirkuszban, a buchsi várnál és egy tónál, ahol a gyerekek megpróbáltak megmenteni egy fehér kiskacsát egy felbõszült
hattyútól. Végiglátogattuk a helyi játszótereket és megnéztük
a híres Liechtenstein-i Bélyegmúzeumot is.
A második hét hétfõjén meglátogattuk a liechtensteini hercegnõt Vaduzban, a kastélyában. Az õ jóvoltából mûködik
Liechtensteinben, Schaanban a Gamander gyermekotthon,
ahol három hetes turnusokban fogadnak külföldrõl nehéz
szociális helyzetben élõ gyerekeket. Az otthont direkt kicsiknek rendezték be: tele volt az egész ház plüssállatokkal, volt
legós szoba, babasarok, rengeteg társasjáték, kirakó, számtalan játék fiúknak, lányoknak. Volt külön berendezett festõszoba, kézmûves eszközök: fonalak, cérnák, gyöngyök, színes papír, gyertyák, különbözõ típusú festékek. A nagyobbak biliárdozhattak, csocsózhattak. Az udvaron játszóteret alakítottak
ki, ahol napos idõben a gyerekek játszhattak (kosárlabdázhattak, tollasozhattak, teniszezhettek, pingpongozhattak, gólyalábazhattak, görkorcsolyázhattak, gördeszkázhattak).
A hercegnõ egy nagyon bájos, idõs hölgy. Végigvezetett
minket a kastélyán, ahova csak hivatalos személyek és a gyermekotthonba meghívottak látogathatnak el. Köszönetképpen

egy rövid kis elõadást állítottunk össze neki. Egy ismert német
gyermekdal dallamára írtunk német szöveget, amiben a gyerekek az addigi élményeiket, tapasztalataikat sorolták fel, volt,
aki furulyázott, és két kislány magyarul is énekelt. Ezután a
hercegnõ mesélt a gyerekeknek, válaszolt a kérdéseikre és
Isten áldását kívánva köszönt el tõlünk.
A gyönyörû táj is elvarázsolt mindenkit. Szinte minden nap
kirándultunk valahová: körbejártuk a környéket, a fõvárosban, Vaduzban sétavonatoztunk, átutaztunk Ausztriába, Feldkirchbe, ahol egy másik alkalommal korcsolyáztunk is, és persze a csodálatos havas svájci hegycsúcsok sem maradtak ki a
látványosságokból. Malbunban, 2500 m magasságba, hógolyóztunk, ill. sífelvonón utaztunk fel a hegy csúcsára. Lenyûgözõ az a táj.
A helyiek minden jóval ellátták a gyerekeket: kaptak ruhákat, cipõt, kabátot, játékot… és mindent, amire szükségük
volt, sõt még táskákat
is, hogy ezt a sok mindent haza tudják hozni. Igyekeztek a gyerekek szája íze szerint
fõzni, de arra is ügyeltek, hogy a rendszeres
mozgás el ne maradjon, ezért csütörtökönként egy tornacsarnokban tornáztunk,
péntekenként pedig
uszodába mentünk.
A három hét alatt
akadtak szülinaposaink és névnaposaink a
gyerekek és a kísérõk
között is. A gyerekeknek a német segítõink
meglepetéspartit, igazi színes, vidám gyerekzsúrt szerveztek, tortával, ajándékokkal, lufikkal, konfettikkel. A kísérõk ünneplését a gyerekekkel
szerveztük meg.
Esténként biliárd-, csocsó- és SUDOKU-versenyeket, az új
ruhákból divatbemutatót, ill. egy „ki mit tud”-ot is rendeztünk.
A három hét alatt szinte minden nap játszottunk „õrangyalkásat”, aminek az a lényege, hogy a véletlenszerûen kisorsolt
gyereknek, vagy épp kísérõnek kedveskedni kellett, ill. vigyázni rá. A nap végén elmondtuk, hogy ki lehetett az õrangyalunk és mibõl jöttünk rá. Ebbe a játékba annyira belelendültünk, hogy néhány nap után már nehézséget okozott eldönteni, hogy a sok „angyalka-jelölt” közül, ki lehetett az, aki
minket húzott, mivel mindenki feltûnõen kedves volt a másikkal.
Liechtensteini tartózkodásunk alatt megismertük és megszerettük egymást. Az ott tapasztalt õszinte kedvesség és segítõkészség meggyújtott bennünk is egy kis gyertyát, ami által
látjuk, hogy hogyan kell kedvesnek és segítõkésznek lenni.
Sok csodálatos dolgot éltünk át és tanultunk meg, szeretném,
ha ezt mindannyian megpróbálnánk mélyen megõrizni és továbbadni; remélem, hogy ezt a kis gyertyát nem fújja el semmi
szél és kívánom a 16 gyereknek és a 3 kísérõnknek, hogy világítsanak, melegítsenek a kis belsõ gyertyájukkal, vagy akár
gyújtsák meg azt másban is.
Schneider Anikó

