Városházi

hírmondó
Tököli Tükör melléklete VIII.

Fontosabb képviselõ-testületi határozatok
2007. augusztus 23-i Kt. ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul, hogy a Tököli Általános Iskola igazgatója az Aradi utcai épület egyik földszinti tantermét az iskola nyitva tartási idejében, angol nyelvtanfolyam céljára
bérbe adja. A bérleti díjat 1.000.- Ft/óra összegben állapítja meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 214/2007. (VIII. 8.) számú
határozatának 2) pontját az alábbiak szerint módosítja:
2) a BV Intézet szerzõdésszegése miatt kialakult bevételkiesés
csökkentése érdekében az Általános Iskola alábbi táblázat szerinti
álláshelyei tekintetében 2008. augusztus 31-ig létszámstopot rendel el, a fenti álláshelyeken rendelkezésre álló illetményt és azok járulékait átcsoportosítja a felnõttoktatás megszüntetésével kapcsolatban jelentkezõ kiadások fedezetére, egyben felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következõ módosításakor a fentieket vezesse át.

Álláshely
Rendelkezésre Zárolható
Zárolás
fizetési
álló illetmény
összeg
idõpontjának
fokozata
kezdete
Általános Iskola nappali rendszerû oktatás szakfeladaton
F5
134.100.134.100.2007.04.01.
162.700.105.400.2007.09.01.
F10
G11
177.000.35.400.2007.09.01.
Sajátos nevelési igényû tanulók oktatása szakfeladaton
F6
139.800.69.900.2007.01.01.
Napközi szakfeladaton
F13
174.200.174.200.2008.01.01.
Tököl Város Képviselõ-testülete, dr. Vass Lucia alpolgármestert
a 2006. évi munkája elismeréseként nettó 150.000,- Ft jutalomban
részesíti a megbízási díjkeret terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a.) az Enterplan Bt. kérelmére az Ibolya utcai gázvezeték meghosszabbításához,
b.) Gólya János kérelmére a Csokonai utcában történõ víz- és
csatornahálózat kiépítéséhez,
c.) az Enterplan Bt. kérelmére a Kun utcai gázvezeték kiépítéséhez,
d.) az Elektro-Szolg 98 Kft. kérelmére a Széchenyi utca 1578/12.
hrsz-ú ingatlan elektromos ellátásának kiépítéséhez
a tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Közétkeztetés Tököl-2. közbeszerzési eljárás nyertesének nyilvánítja a Zóna Vendéglátó Kft.-t
(1143 Budapest, Ilka u. 31.). Felhatalmazza a polgármestert a Zóna Vendéglátó Kft.-vel a szerzõdés megkötésére.

2007. szeptember 12-i Kt. ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete, Gyemi Ildikó vízi torna oktató kérelmét, mely az uszoda vízfelületének bérlésére vonatkozik,
elnapolja, egyben kéri az uszoda vezetõjét, hogy két hétig kísérjék
figyelemmel a vízfelület és az uszoda leterheltségét, a vizsgálatról

készült beszámolóval együtt a kérelmet terjesszék újra a képviselõtestület elé.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a VITÉP' 95 Kft.-tõl az alábbi kiegészítõ munkákat rendeli meg:
Uszodai bejárat betonút szélesítés:
499.800 Ft+ÁFA
Iskolai hátsó udvar aszfaltozás:
596.700 Ft+ÁFA
Humuszterítés, tereprendezés:
600.000 Ft+ÁFA
Füvesítés:
360.000 Ft+ÁFA
2) az 1) pont szerinti beruházás fedezetéül 657 eFt erejéig a
2007. évi költségvetés 5. számú mellékletében az uszodai parkoló
építésére tervezett keretet, 1.811 eFt-erejéig az uszodaépítéssel
kapcsolatos ÁFA-visszatérülést jelöli meg, egyben felhatalmazza a
polgármestert a szerzõdés módosítására.
Tököl Város Képviselõ-testülete, felkéri a Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Irodáját, hogy az uszoda elõtti parkoló, gyalogjárda, illetve a játszótér elektromos hálózatának kivitelezésére az ELMÛ Rt.,
az ERSTO Kft., valamint a VITÉP '95 Kft. árajánlatát szerezze be.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Minerva 2006. Kft. korábbi
közérdekû kötelezettségvállalásának teljesítését követõen a
„123/2007. (05. 22.) Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsági határozat 1.) 2.) pontjában foglaltakat fenntartva
1) a MINERVA 2006. Kft. kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a
kft. tulajdonát képezõ 2640/137. hrsz-ú ingatlant a határozat mellékletét képezõ változási vázrajz szerint megossza,
2) az önkormányzat javára bejegyzett 24.000.000 Ft jelzálogjog
a megosztás után kialakuló 2640/148. hrsz-ú 3000 m2 nagyságú ingatlanra kerüljön átjegyzésre.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2008. évi belsõ ellenõri
munkatervet az elõterjesztés szerint elfogadja, azzal a módosítással, hogy a 2. számú mellékletnek az 5. pontjában a „bölcsõde és a
konyha mûködésének ellenõrzése” helyett a „bölcsõde és a bölcsõdei konyha mûködésének ellenõrzése” szerepeljen.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázaton támogatja a Tököli Alkotók és Mûvészetpártolók Egyesületét 100
eFt-tal (a közösségi pályázatban megjelölt célra), illetve további 30
eFt-tal (Barcs János megjelenõ könyvére) támogatja az általános
tartalékkeret terhére,
2) felkéri a GAMESZ-t, hogy az 1. pontban meghatározott támogatottal kössön szerzõdést és a pénzügyi lebonyolításról a 95/2007.
(04. 02.) számú határozatban jóváhagyott pályázati kiírásnak megfelelõen gondoskodjék,
3) felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 1. pont szerinti eredményérõl a jelentkezõt tájékoztassa.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2007. elsõ félévi adóbevételekrõl szóló beszámolót elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, Tököl Önkormányzat 2007.
évi költségvetésének elsõ félévi teljesítésérõl szóló tájékoztatást a
határozat 1-7. számú mellékletei szerint 938.935 eFt bevételi és
850.888 eFt kiadási teljesítéssel elfogadja.

2
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Szárny-Nyitogató Alapfokú
Mûvészeti Iskola részére a második félévre 1.000.000.- Ft támogatást biztosít a 2007. évi költségvetésben e célra tervezett elõirányzat terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola (Ukrajna, Beregszász) részére 400.000.- Ft támogatást biztosít a 2007. évi költségvetésben e célra tervezett elõirányzat terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete, Juniálisra elõirányzott és fel
nem használt 500 eFt-ból 250 eFt-ot a nyugdíjasok karácsonyi mûsorának költségeire, 250 eFt-ot a Délszláv Együttes 40. éves Jubileumi gálamûsorának költségeire biztosít.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) az Öregfiúk II. Labdarúgócsapat részére, bírói díjakra 100
eFt-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerzõdést kösse meg,
2) a Zenés Nyári Esték rendezvénysorozaton fellépett Prekovac
Együttes fellépési díjára 100.000.- Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete, 170/2007. (VI. 11.) számú határozatát az alábbiakra módosítja:
1) az Aesculap Gyógyító és Egészségügyi Szolgáltatóval, valamint a Patiens Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel, egészségügyi ellátásra kötött megbízási szerzõdést kiegészíti a határozat 1., és 2.
mellékletével.
2) Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzõdés kiegészítésének az aláírására.
Megbízási szerzõdés kiegészítése,
amely létrejött Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fõ u.
117., képviseli: Hoffman Pál polgármester) a továbbiakban, mint
Megbízó részérõl, míg a másik részrõl pedig az Aesculap Gyógyító
és Egészségügyi Szolgáltató Bt. (1106 Budapest, Hatház u. 14/7.,
képviseli: dr. Medveczky Sándor háziorvos) a továbbiakban, mint
Megbízott részérõl az alábbiakban.
1. A felek rögzítik, hogy háziorvosi ellátás biztosítása érdekében
egymással 2004. szeptember 22-én megbízási szerzõdést kötöttek.
2. A felek rögzítik, hogy a Megbízott a Megbízási szerzõdésben
foglaltakat 2007. június 20-tól kezdõdõ hatállyal a Megbízó rendelkezése alatt álló Egészségházban (2316 Tököl, Fõ u. 90.) látja el.
3. A felek a Megbízási szerzõdés 3. pontjában foglaltakat az alábbiakban állapítják meg:
A Megbízott a 2. pontban meghatározott idõtõl kezdõdõ hatálylyal az alábbi térítések teljesítésére köteles.
Bérleti díj:
a/ A Megbízott a tevékenysége ellátásához szükséges helyiségeket kizárólagos használat mellett bérli a Megbízótól.
b/ A Megbízott kizárólagosan jogosult használni a II. sz. rendelõt a kapcsolódó helyiségekkel (orvosi szoba 16,83 m2, nõvér szoba
9,37 m2, vetkõzõ 1,68 m2, raktár 1,68 m2, váró 6,44 m2), míg közös
használat mellett a kiszolgáló helyiségeket.
c/ A Megbízott a 3/a/ és b/ helyiségeket 2007. december 31-ig
bérleti díj mentesen biztosítja Megbízott részére.
4. Költségek (rezsi) megtérítése:
A Megbízó a közös használatú kiszolgáló helyiségek takarítását a
saját költségén biztosítja, a Megbízott kizárólagos használatában lévõ helyiségek takarításáról maga köteles gondoskodni.
A Megbízó vállalja, hogy a 2. pontban meghatározott helyen a
saját költségén biztosítja a Megbízott részére a fûtést és a közmûveket (víz, gáz, villany, csatorna, szemétszállítás). A Megbízó 2007.
december 31-ig vállalja, hogy a rezsiköltségek Megbízott általi
megfizetésétõl eltekint.
Tököl Város Önkormányzata (Megbízó)
Aesculap Gyógyító és Egészségügyi Szolgáltató Bt. (Megbízott)
Megbízási szerzõdés kiegészítése,
amely létrejött Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fõ u.
117., képviseli: Hoffman Pál polgármester) a továbbiakban, mint
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Megbízó részérõl, míg a másik részrõl pedig az Patiens Egészségügyi Szolgáltató Bt. (2316 Tököl, Iskola u. 8/a., képviseli: dr. Elekes Edit házi gyermekorvos) a továbbiakban, mint Megbízott részérõl az alábbiakban.
1. A felek rögzítik, hogy házi gyermekorvosi ellátás biztosítása
érdekében egymással 1992. december 3-án megbízási szerzõdést
kötöttek.
2. A felek rögzítik, hogy a Megbízott a Megbízási szerzõdésben
foglaltakat 2007. július 1-jétõl kezdõdõ hatállyal a Megbízó rendelkezése alatt álló Egészségházban (2316 Tököl, Fõ u. 90.) látja el.
3. A felek a Megbízási szerzõdés 2. pontjában foglaltakat az alábbiakban állapítják meg:
A Megbízott a 2. pontban meghatározott idõtõl kezdõdõ hatálylyal az alábbi térítések teljesítésére köteles.
Bérleti díj:
a/ A Megbízott a tevékenysége ellátásához szükséges helyiségeket kizárólagos használat mellett bérli a Megbízótól.
b/ A Megbízott kizárólagosan jogosult használni a gyermekorvosi rendelõt a kapcsolódó helyiségekkel (orvosi szoba 18,97 m2, zuhanyzó-WC 2,52 m2, raktár 1,68 m2, gyermek vetkõztetõ 1,96 m2,
váró 14 m2, gyermek kézmosó, összesen 39,13 m2), míg közös
használat mellett a kiszolgáló helyiségeket.
c/ A Megbízott a 3/a/ és b/ helyiségeket 2007. december 31-ig
bérleti díj mentesen biztosítja Megbízott részére.
4. Költségek (rezsi) megtérítése:
A Megbízó a közös használatú kiszolgáló helyiségek takarítását
a saját költségén biztosítja, a Megbízott kizárólagos használatában
lévõ helyiségek takarításáról maga köteles gondoskodni.
A Megbízó vállalja, hogy a 2. pontban meghatározott helyen a
saját költségén biztosítja a Megbízott részére a fûtést és a közmûveket (víz, gáz, villany, csatorna, szemétszállítás). A Megbízó 2007.
december 31-ig vállalja, hogy a rezsiköltségek Megbízott általi
megfizetésétõl eltekint.
Tököl Város Önkormányzata (Megbízó)
Patiens Egészségügyi Szolgáltató Bt. (Megbízott)
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) tudomásul veszi a TIGÁZ Zrt. tájékoztatását, melyben megerõsíti korábbi fejlesztési ajánlatát a Parkerdei gázközmû kapacitásbõvítésére vonatkozóan,
2) az 1) pont ismeretében a Parkerdõ területén lévõ ingatlanok
gázellátásának végleges megoldása érdekében 4.126 eFt+ÁFA öszszegért értékesíti a parkerdei gázközmû vagyont a TIGÁZ Zrt.-nek,
amennyiben a TIGÁZ garantálja a fejlesztés megvalósítását, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés aláírására, azzal,
hogy a szerzõdés II.1.2 pontjának harmadik bekezdése helyébe az
alábbi szövegrész kerüljön:
„Vevõ vállalja, hogy a rendszer megvásárlást követõen 2008. december 31. napjáig saját beruházásban és saját költségen megvalósítja a rendszer üzembiztonságát helyreállító beruházást, valamint
az eladó által korábban jelzetteknek megfelelõ kapacitásbõvítést.”
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) hozzájárul ahhoz, hogy a TVCS Kht. vételi ajánlatot tegyen a
tököli 0137/79. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosának, Sovány
Andrásné, Tököl, Dózsa Gy. u. 23. sz. alatti lakosnak, illetve a
0187/31. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosának Finszter Csaba és
Finszter Árpádné 2319 Szigetújfalu, Fûzfa u. 9/A sz. alatti lakosoknak az árverési vétel AK értékének tízszeres összege megjelölése
mellett oly módon, hogy az ingatlan vevõjeként Tököl Önkormányzatát jelölje meg.
2) a jogügylet létrejötte esetén, vízügyi létesítmény elhelyezése
érdekében szolgalmi jogot biztosít a TVCS Kht. részére. Felhatalmazza a polgármestert a szerzõdések aláírására.
3) ha a tulajdonos az 1. pontban megjelölt ajánlatot nem fogadja el, tudomásul veszi, hogy a TVCS Kht. bíróságon érvényesíti
szolgalmi jogának bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a „TVCS Kht. közmûberendezései” címû napirendrõl szóló vitát ismételten megnyitja.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
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TVCS Kht. vételi ajánlatot tegyen a tököli 0137/79. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosának, Sovány Andrásné, Tököl, Dózsa Gy. u. 23.
sz. alatti lakosnak, illetve a 0187/31. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosának Finszter Csaba és Finszter Árpádné 2319 Szigetújfalu, Fûzfa
u. 9/A sz. alatti lakosoknak az árverési vétel AK értékének tízszeres
összege megjelölése mellett oly módon, hogy az ingatlan vevõjeként Tököl Önkormányzatát jelölje meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a közoktatási intézmények
2007/2008-as tanévének elsõ félévére vonatkozó feladatellátási tervét az elõterjesztés szerint tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete felkéri a polgármestert, hogy
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához az Általános Szerzõdési Feltételek elfogadását igazoló Nyilatkozatot a Felsõoktatási Pályázatok Irodája részére 2007. október 1. napjáig küldje meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) Hamar István felajánlását, amely a telekalakítással kialakuló
1572/2. hrsz-ú, 272 m2 területû útszakasz önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vételére vonatkozik abban az esetben fogadja el,
amennyiben az újonnan kialakuló út kiépítését és az új telkek közmûvekkel történõ ellátását a tulajdonosok vállalják, és erre vonatkozó nyilatkozatukat a Mûszaki Irodába benyújtják,
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyilatkozat benyújtását
követõen a tulajdonközösség megszüntetési szerzõdést aláírja.
Tököl Város Képviselõ-testülete György Mihályné és Szilágyi
János kérelmezõket tájékoztatja arról, hogy megvizsgálja az érintett területen lévõ önkormányzati területnagyságot, s amennyiben
a kérelmezõk által hiányolt terület többletként önkormányzati tulajdonban jelentkezik, intézkedik az ingatlan-nyilvántartásban történõ rendezésrõl.

2007. október 2-i Kt. ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete, felhatalmazza a polgármestert, hogy a TIGÁZ -DSO Földgázelosztó Kft. parkerdei gázvagyon
értékesítésérõl szóló adásvételi szerzõdést – 4.126 eFt+ÁFA összegben – aláírja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a TIGÁZ Zrt. nevében eljáró
Szõdényi Csaba tervezõ kérelmére, a parkerdõ területén lévõ ingatlanok gáz kapacitás növelésének érdekében történõ gázelosztó
vezeték kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a 208/2007. (VIII. 8.) számú
határozatát kiegészítve és módosítva hozzájárul ahhoz, hogy
1.) az uszoda emeleti részét a Pest-Budai Testedzõ Egylet helyett
a Soipex Kft. székhely: 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 55. fsz. 2.
vegye bérbe,
2.) elfogadja, hogy az eredeti ajánlattól eltérõen, egy év elteltével, a bérlõ 120 eFt+Áfa helyett 100 eFt+Áfa bérleti díjat fizessen,
3.) felhatalmazza a polgármestert a szerzõdésmódosítás aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete, az uszoda körüli járda és parkoló közvilágítás kiépítésére, 2.698.871 Ft+ÁFA összegben az
ERSTO Kft. ajánlatát fogadja el, és felkéri a polgármestert a szerzõdés megkötésére az uszodaépítéssel kapcsolatos ÁFA-visszaigénylés terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a 208/2007. (VIII. 8.) számú
határozatát kiegészítve és módosítva hozzájárul ahhoz, hogy
4.) az uszoda emeleti részét a Pest-Budai Testedzõ Egylet helyett
a Soipex Kft. székhely: 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 55. fsz. 2.
vegye bérbe,
5.) elfogadja, hogy az eredeti ajánlattól eltérõen, egy év elteltével a bérlõ 120 eFt+Áfa helyett 100 eFt+Áfa bérleti díjat fizessen,
6.) felhatalmazza a polgármestert a szerzõdésmódosítás aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete, az uszoda körüli járda és parkoló közvilágítás kiépítésére ERSTO Kft. vállalakozó ajánlatát fogadja el, és felkéri a polgármestert a szerzõdés megkötésére az
uszodaépítéssel kapcsolatos ÁFA-visszaigénylés terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete, Klein Rönnau testvérváros 25
fõs küldöttségének 2007. október 12-15-i látogatását támogatja a
mellékelt program alapján. A testvérvárosi küldöttségre és a prog-
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ramok tököli résztvevõire tervezett költségek fedezetére,
2.030.000.- Ft-ot biztosít a GAMESZ költségvetésébe az uszodaépítéssel kapcsolatos ÁFA-visszaigénylés terhére.

2007. október 8-i Kt. ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Tököli Ifjúsági Antiochia
Közösség 2007. november 1-3. közötti õszi találkozójára térítésmentesen biztosítja a Tököl, Aradi út 56. sz. alatti Általános Iskola
földszinti termeit és az ebédlõt, egyben felkéri az intézményvezetõt, hogy a helyiségbérleti szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete, Tököli Horvát Hagyományõrzõ Egyesület kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület a bíróságnál történõ bejegyzésekor a Mûvelõdési Központ és Könyvtárt jelölje meg székhelyként.
Tököl Város Képviselõ-testülete, Szigetszentmiklós Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata tájékoztatási anyagát
megismerte, a 123/2006. (III. 27.) számú határozatában foglaltakat
továbbra is fenntartva, az egyeztetés folyamatában részt kíván venni.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a határozat melléklete szerint
elfogadja a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati
Társulás módosított társulási megállapodását.
Tököl Város Képviselõ-testülete, „A sport-, mûvelõdési- és oktatási koncepciónak a kor és a tököli polgárok igényeihez igazítása” címû napirendet a decemberi ülésére elnapolja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Díszpolgári cím, Tököl településért emlékérem és kitüntetõi díjak alapításának és adományozásának rendjérõl szóló 19/1993. (X. 5.) számú rendelete 1. § és 4.
§-a alapján a Díszpolgári cím odaítélését és átadását megelõzõ eljárás lefolytatására elõkészítõ bizottságot jelöl ki, melynek tagjai:
Ági Ferenc, Kovácsy György, Pesuth Antal, Révai János, Szilágyi
Ferencné, Nagy Béla, Sovány András, Kurán Antal, Bagyó Mátyás.
Tököl Város Képviselõ-testülete, Nap és Hold Kht. foglalkoztatás bõvítési programjáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a nyúlgát karbantartásával
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót a soron következõ ülésére elnapolja.
Tököl Város Képviselõ-testülete az óvodák beszámolóját a
2007/2008. nevelési év beindításáról, tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete az Általános Iskola beszámolóját a 2007/2008. nevelési év beindításáról, tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) az elõterjesztésben szereplõ, a „Megállapodás tulajdonosi jogok gyakorlásáról” címû szerzõdéstervezetet elfogadja azzal, hogy a
végleges szerzõdésben taxatíve kerüljenek felsorolásra azok a jogi és
egyéb mûködéssel, fejlesztéssel kapcsolatos tételek, amelyekhez a
három település egyhangú döntése szükséges, egyben felkéri a polgármestert, hogy a szerzõdés-tervezetet Szigathalom és Halásztelek
Önkormányzataival történt egyeztetést és a fenti kiegészítés elkészültét követõen ismételten terjessze a képviselõ-testület elé,
2) elfogadja a határozat mellékletét képezõ „Használati jogok
részbeni megszerzése” címû szerzõdést, felhatalmazza a polgármestert Halásztelek, Szigethalom, valamint Szigetcsép és Szigetújfalu települések képviselõ-testületeivel történõ egyeztetésre, az
egyeztetést követõen a szerzõdés aláírására.
Használati jogok részbeni megszerzése, amely létrejött a mai napon az alábbiakban egyrészrõl
Szigetújfalu Község Önkormányzata
(2319 Szigetújfalu, Fõ u. 45. képv.: Varga József Polgármester) és
Szigetcsép Község Önkormányzata
(2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2. képv.: Kóta István Polgármester)
a továbbiakban mint C s a t l a k o z ó k részérõl
míg a másik részrõl pedig
Tököl Város Önkormányzata
(2316 Tököl, Fõ u. 117. képv.: Hoffmann Pál Polgármester) és
Halásztelek Nagyközség Önkormányzata
(2314 Halásztelek, Posta köz 1. képv.: Szentgyörgyi József Polgármester) és
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Szigethalom Város Önkormányzata
(2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 1. képv.: Fáki László Polgármester)
a továbbiakban mint Ö n k o r m á n y z a t o k részérõl
1. A felek elöljáróban megállapítják, hogy az Önkormányzatok
tulajdonában álló szennyvíztisztító-telepet a TVCS Tököli Víz- és
Csatornamû Üzemeltetõ Kht. megfelelõ mûszaki feltételek mellett
üzemelteti és ellátja Tököl és térsége szennyvíz-kezelését és tisztítását (továbbiakban szennyvíztisztító-telep).
2. A felek azt is rögzítik, hogy a Csatlakozó Önkormányzatok
közigazgatási területén lévõ és tulajdonukat képezõ szennyvízgyûjtõ és továbbító hálózat rendeltetésszerû használatra és mûködésre
alkalmas módon kiépített, azonban az összegyûjtött szennyvíz kezelése és tisztítása nem megoldott.
3. A felek azt is rögzítik, hogy a szennyvíztisztító-telep – az általa jelenleg is ellátott terület lakosság számára, valamint a Csatlakozó Önkormányzatok jelenlegi lakosság számára figyelemmel – rendelkezik olyan szabad kapacitással, ami alapján a Csatlakozó Önkormányzatok által összegyûjtött szennyvíz kezelését és tisztítását
vállalni tudja. Szigetcsép esetében 314 m3, Szigetújfalu estében
286 m3/nap maximális kapacitásig.
4. A Csatlakozó Önkormányzatok vállalják, hogy 8 (nyolc) napon belül a Tököli Önkormányzat 11742252-15393290 számú
számlára Szigetcsép 7.200.000.- Ft azaz Hétmillió-kettõszázezer
Ft, Szigetújfalu 6.543.000.- Ft azaz Hatmillió-ötszáznegyvenháromezer Ft összeget a szennyvíztisztító-telep használati jogainak
részbeni megszerzése fejében megfizetnek és ezen befizetés ellenében jogosultak arra, hogy szennyvizüket a szennyvíztisztító-telep
rendszerébe kezelés és tisztítás érdekében eljuttassák.
A Tököli Önkormányzat kötelezõen vállalja, hogy ezen összeget
a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Megállapodásban rögzített
arányok szerint továbbutalja a Szigethalom és Halásztelek Önkormányzatának.
5. A felek rögzítik, hogy a Csatlakozó Önkormányzatok által bebocsátott szennyvíz kezelésének díját évente az Önkormányzatok
jogosultak közösen megállapítani.
6. A felek rögzítik, hogy a jelen szerzõdés nem érinti sem az 1.
pont szerinti szennyvíztisztító-telep sem pedig a 2. pont szerinti
szennyvízgyûjtõ és továbbító hálózat tulajdoni helyzetét, mert abban a jelen szerzõdés változást nem teremt.
A felek a jelen okiratot a mai napon helybenhagyólag aláírták.
Tököl Város Önkormányzat Hoffman Pál polgármester
Halásztelek Nagyközség Önkormányzat Szentgyörgyi József
polgármester
Szigethalom Város Önkormányzata Fáki László polgármester
Szigetcsép Község Önkormányzata Kóta István polgármester
Szigetújfalu Község Önkormányzata Varga József
polgármester
1) Tököl Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az
Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP), Egészséges, tiszta települések prioritási tengely,
szennyvíz-elvezetés és -tisztítás konstrukciójának (KEOP 1.2.0) pályázati felhívásra. A pályázat keretében a „Szennyvíztisztító-telep
fejlesztése Tököl városban” tárgyú projekt megvalósítására kíván
támogatást igényelni az önkormányzat. A beruházás megvalósítási
szakaszában jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás létrehozása szükséges. Tököl Város Önkormányzata, Szigethalom és Halásztelek településekkel kíván önkormányzati társulást
létrehozni a megvalósítási szakaszhoz. A pályázat elsõ fordulójának
benyújtásáig az önkormányzatok megállapodásban rögzítik a pályázat benyújtásának módját, a költségek viselését, és a jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás megalakításának határidejét.
2) A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a Környezet és Energia Opreratív Program Szennyvízelvezetés és -tisztítás
kétfordulós pályázati konstrukció (KEOP 1.2.0) beruházás elõkészítésére, a pályázat benyújtásához kapcsolódó döntések meghozatalára, a pályázathoz tartozó nyilatkozatok megtételére.
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3) A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a Környezet és Energia Opreratív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás
kétfordulós pályázati konstrukció (KEOP 1.2.0) beruházáshoz a
szükséges jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás
megalapításával kapcsolatos döntések meghozatalára, a társulás
megalakításával kapcsolatos elõkészítõ munkák elõkészítésére.
4) A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a Környezet és Energia Opreratív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás
kétfordulós pályázati konstrukció (KEOP 1.2.0) beruházáshoz az 1.
fordulós pályázat elkészítéséhez árajánlat bekérésére az alábbi három cégtõl, valamint az ajánlatok közül az árban legkedvezõbb
ajánlat kiválasztására 2 MFt erejéig a Szigetcsép és Szigetújfalu által befizetett rácsatlakozási díj terhére:
a.) NLC TANÁCSADÓI CSOPORT Kft. (1094 Budapest, Bokréta u. 5.; képviseli: dr. Badacsonyi Tamás ügyvezetõ)
b.) GRESS-ING Területfejlesztéi Mérnökiroda Kft. (1055 Budapest Vajkay u. 1. I/111; képviseli: Gács Zoltán ügyvezetõ)
c.) UNIÓS PROJEKT FEJLESZTÕ Kft. (1062 Budapest, Podmaniczky u. 27.; képviseli: Bácsalmási Péter ügyvezetõ)
Tököl Város Képviselõ-testülete Tököl Hatályos Településszerkezeti Tervének és a „Dunai Repülõgépgyár Vagyonkezelõ Kft. területére készített Szabályozási Terv és Építési Szabályzat módosítására vonatkozó egyeztetési anyagát megismerte, a tervvel kapcsolatban észrevételt nem tesz.
Tököl Város Képviselõ-testülete, az uszodában egy sávot szombatonként 10,00–11,00-ig bérbe ad Gyemi Ildikó vízi torna oktató
részére, kondicionáló vízi tornaóra céljára 4.000.- Ft/óra bérleti díj
ellenében, 2007. október 15-tõl határozatlan idõre, egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzõdés aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete az október 27-én tartandó
Tököl-FTC labdarúgó-mérkõzés biztosításának megszervezésére
munkacsoportot hoz létre, melynek tagjai: Ágics Antal, Csurcsia
István, Malaczkó István, dr. Monostory Péter és Nagy Béla.

2007. november 5-i Kt. ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) tudomásul veszi, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv,
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP), Egészséges, tiszta települések prioritási tengely, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás
konstrukciója (KEOP 1.2.0) projekt megvalósításának teljes költsége az elõzetes tervek alapján nettó 1,2 milliárd Ft. Az önrész a teljes költség 15%-a nettó 180 MFt, mely összeg Szigethalom-TökölHalásztelek közötti megoszlásáról a legkésõbb jogi személyiséggel
rendelkezõ önkormányzati társulási megállapodás megkötéséig
megállapodnak. A projekt elõkészítés költsége (pályázat elsõ fordulója) nettó 63 MFt, a szükséges önerõ a teljes projekt elõkészítési költség 15%-a, vagyis nettó 9.450 eFt, melybõl Tököl Önkormányzat a Szigetcsép és Szigetújfalu által befizetett rácsatlakozási
díj terhére biztosítja a teljes önerõ 40%-át, vagyis 3.780 eFt-ot.
2) a KEOP 1.2.0 pályázaton történõ együttmûködés érdekében
a határozat mellékletét képezõ Megállapodást köti Halásztelek és
Szigethalom Önkormányzatokkal, a Megállapodás aláírásával felhatalmazza a polgármestert.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
A tulajdonos Önkormányzatok megállapodása a tököli szennyvíztisztító-telep rekonstrukciója érdekében,
amely létrejött a mai napon az alábbiakban
Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fõ u. 117.
képv.: Hoffmann Pál Polgármester) és
Halásztelek Nagyközség Önkormányzata (2314 Halásztelek, Posta köz 1.
képv.: Szentgyörgyi József Polgármester) és
Szigethalom Város Önkormányzata (2315 Szigethalom, Kossuth
L. u. 1.
képv.: Fáki László Polgármester)
a továbbiakban mint Ö n k o r m á n y z a t o k részérõl
1. A felek elöljáróban megállapítják, hogy az Önkormányzatok
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tulajdonában álló szennyvíztisztító-telepet a Tököli Víz- és Csatornamû Üzemeltetõ Kht. megfelelõ mûszaki feltételek mellett üzemelteti és ellátja az Önkormányzatok területérõl érkezõ, valamint
a Szigetcsép és Szigetújfalu agglomerációs települések területérõl
érkezõ szennyvíz kezelését és tisztítását (továbbiakban szennyvíztisztító-telep).
2. A felek megállapítják, hogy a szennyvíztisztító-telep jelenlegi
mûszaki állapota és kapacitása – 5.000 m3/nap – jelentõs mûszaki
felújítást és rekonstrukciót, valamint bõvítést igényel és cél az, hogy
korszerûbb mûszaki feltételek mellett a szennyvíztisztító-telep kb.
7500 m3/nap mennyiségû szennyvizet tudjon befogadni. A felek
azt is megállapítják, hogy a rekonstrukciót EU pályázati támogatás
elnyerése útján kívánják megvalósítani.
3. A felek Tököl Város Önkormányzat gesztorsága mellett pályázatot nyújtanak be az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet
és Energia Operatív Program (KEOP), Egészséges, tiszta települések prioritási tengely, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás konstrukciójának (KEOP 1.2.0) pályázati felhívásra. A pályázat keretében a
„Szennyvíztisztító-telep fejlesztése Tököl városban” tárgyú projekt
megvalósítására kívánnak támogatást igényelni. A projekt megvalósításának teljes költsége az elõzetes tervek alapján nettó 1,2 milliárd Ft. Az önrész, mely a teljes költség 15%-a 180 MFt, mely öszszeg felek közötti megoszlásáról a 6. pont szerint önkormányzati
társulás létrehozásakor felek rendelkezni fognak.
4. A felek a pályázati dokumentáció összeállításának költségét
(1.650 eFt+Áfa) a Szigetcsép és Szigetújfalu által befizetett rácsatlakozási díj terhére biztosítják.
5. A projekt elõkészítés költsége (pályázat elsõ fordulója) nettó
63 MFt, a szükséges önerõ a teljes projekt elõkészítési költség 15%a, vagyis nettó 9.450 eFt, melyet a felek a Szigetcsép és Szigetújfalu
által befizetett rácsatlakozási díj terhére biztosítják, az alábbiak szerint: Szigethalom Önkormányzata a teljes önerõ 40%-át, vagyis
3.780 eFt-ot, Tököl Önkormányzata a teljes önerõ 40%-át, vagyis
3.780 eFt-ot, Halásztelek Önkormányzata a teljes önerõ 20%-át,
vagyis 1.890 eFt-ot.
6. A felek megállapodnak abban, hogy a szennyvíztisztító-telep
rekonstrukciójához szükséges eljárás során szorosan együttmûködnek. A felek jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulást hoznak létre, legkésõbb 2007. december 31-ig.
7. A felek rögzítik, hogy rekonstrukciós beruházás sem a szennyvíztisztító-telep, sem pedig a szennyvízgyûjtõ és továbbító hálózat
tulajdoni helyzetét nem változtatja meg.
A felek a jelen okiratot a mai napon helybenhagyólag aláírták.
Tököl Város Önkormányzata Hoffman Pál Polgármester
Halásztelek Nagyközség Önkormányzata Szentgyörgyi József
Polgármester
Szigethalom Város Önkormányzata Fáki László Polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul, hogy a polgármester 2007. november 1. – december 31. között 19 nap szabadságot
igénybe vegyen.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 282/2007. (X. 08.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Tököl Város Képviselõ-testülete az uszodában egy sávot, szombatonként 10,00–11,00-ig bérbe ad, az Omnivagus Túra- és Szabadidõ
Egyesület, Gyemi Ildikó aquafittness – szakosztályvezetõ vízi torna
oktató részére, kondicionáló vízi tornaóra céljára, 4.000.-Ft/óra bérleti díj ellenében, 2007. november 1-jétõl, határozatlan idõre, egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzõdés aláírására
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a Creatinfo Kft. kérelmére a Nefelejcs és Pongrátz utcai telefonhálózat,
b) az Evitek Kft. kérelmére a 2200., 2325. hrsz-ú utakon elektromos kábel kiépítéséhez,
c) az Enterplan Bt. kérelmére a Huba utcai gázvezeték kiépítéséhez,
d) az Elektro-Szolg. 98. Kft. kérelmére a Nefelejcs utca 2237/2.
hrsz-ú ingatlan elektromos ellátásának kiépítéséhez
tulajdonosi hozzájárulását adja.
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2007. november 28-i kt. ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) a 248/2007. (IX. 12.) számú képviselõ-testületi határozat 1)
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1) az Öregfiúk II. Labdarúgócsapat részére bírói díjakra és mûködési költségekre 100 eFt-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerzõdést kösse meg”
2) felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerzõdés módosításáról gondoskodjon.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) az Etnograd együttes számára 150 eFt támogatást biztosít a
2007. évi általános tartalékkeret terhére az együttes CD-lemezének
megjelentetésére, mivel a CD-n lévõ dalok többségében az együttes lokálpatriotizmusát tükrözik, valamint a tököli nemzetiségi hagyományokon alapulnak, s mert az együttes tagjai más vonatkozásban is bizonyították Tökölhöz és annak hagyományaihoz való szoros kötõdésüket,
2) az Etnograd együttes 2007. december 21. napján a Tököl Város Mûvelõdési Ház és Könyvtár nagytermében tartandó lemezbemutató koncertjére biztosítja a helyiség térítésmentes használatát.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl Szociálpolitikai Lehetõségeinek Fejlesztéséért Alapítvány részére a könyvelési költségek
fedezetére 18.000,- Ft támogatást biztosít a 2007. évi általános tartalékkeret terhére és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Tököl Város Képviselõ-testülete engedélyezi az Art Fitnesz szakosztály részére a Mûvelõdési Központ nagytermének térítésmentes
használatát 2007. december 17-én. Felkéri az intézményvezetõt,
hogy a helyiségbérleti szerzõdést a Tököl önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
18/1995. (X. 10.) számú rendeletben foglaltak szerint kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 95/2004. (III. 29.) számú
Képviselõ-testületi határozat
a) 3. számú mellékletében a 2007. évi beszerzéseket
szerint módosítja:
Szivárvány Óvoda (Csépi u. 57.) – 2007.
Élõsarok állvány
2 db
Udvari mozgásfejlesztõ játék
1 db
Foglalkozást segítõ, fejlesztõ játékok, eszközök
Összesen
b) 4. számú mellékletében a 2007. évi beszerzéseket
szerint módosítja:
Szivárvány Óvoda (Csépi u. 57.) – 2007.
Gyógyszerszekrény
2 db
Udvari mozgásfejlesztõ játék
1 db
Foglalkozást segítõ, fejlesztõ játékok, eszközök
Összesen

az alábbiak

30.000 Ft
100.000 Ft
44.000 Ft
174.000 Ft
az alábbiak

24.500 Ft
70.000 Ft
24.000 Ft
118.500 Ft

Tököl Város Képviselõ-testülete a város részleges forgalomtechnikai vizsgálatáról szóló tanulmányt megismerte, felkéri a polgármestert, hogy Tököl város honlapján tegye megtekinthetõvé és
szórólapon hívja fel a figyelmet az észrevételezésre. Felkéri a polgármestert, hogy a Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányságtól szerezze be a Tököl területére vonatkozó, az elmúlt 1 évben történt
baleseti adatokat, majd az adatok és a beérkezõ vélemények ismeretében a napirendet ismételten terjessze elõ.
Tököl Város Képviselõ-testülete, utasítja a Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy
1) a tombolajegyekrõl minden esetben készítsen sorszám szerinti elszámolást,
2) gondoskodjon arról, hogy a bérleti díjak befizetése minden
esetben történjen meg a bérlet megkezdéséig,
3) a rendezvényekre beszedett bevételek esetében tartsa be a
GAMESZ házipénztár kezelési szabályzatban rögzített határidõt,
4) a fesztivál támogatóival a rendezvény megkezdése elõtt minden esetben kössön írásos szerzõdést,
5) más településekkel közös szervezésben történõ rendezvények
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esetében a jövõben készüljön együttmûködési megállapodás a rendezvény lebonyolításával és pénzügyi elszámolásával kapcsolatban.
Az igazgató a 2006. és 2007. évekre vonatkozóan Százhalombattával és Ráckevével közös pályázat tököli költségeinek elszámolását
számlamásolatokkal igazolja,
6) készítsen intézkedési tervet az ellenõrzési jelentésben feltárt
hibák kijavítására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl Önkormányzat 2007.
évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítésérõl szóló tájékoztatást a határozat 1-7. számú mellékletei szerint, 1.279.300 eFt bevételi és 1.166.257 eFt kiadási teljesítéssel elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Délszláv Hagyományõrzõ Együttes 40 éves évfordulójának alkalmából 1.000.000.Ft, a Szigetszentmiklós – Tököl (Karate) SE 25 éves évfordulója alkalmából 500.000.- Ft töblettámogatást biztosít a 2007. évi tartalékkeret terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzõdések megkötésére. Az elszámolási határidõt 2008. 06.
30-ig meghosszabbítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Polgárõr Egyesület részére a 2007. évre további 50.000 Ft támogatást biztosít a 2007. évi
költségvetésben e célra tervezett elõirányzat terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzõdés megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) a 2008. évi költségvetésben a 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) az idõskorú nyugdíjasok 2007. évi karácsonyi támogatására
4.500.000.- Ft-ot biztosít a 2007. évi költségvetésben e célra tervezett elõirányzat terhére,
2) felkéri a polgármestert, hogy a tököli állandó lakcímmel rendelkezõ öregségi nyugdíj jogosult korú polgárok (62. életévüket
betöltött nõk és férfiak) részére az egyszeri, 3.000.- Ft/fõ támogatás kifizetésérõl gondoskodjon.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a FAJ-937 frsz-ú OPEL
Combo-, valamint a DUN-358 frsz-ú Mercedes típusú tehergépkocsi értékesítését rendeli el.
Tököl Város Képviselõ-testülete Hoffman Pál polgármesternek a költségvetés fejlesztési forrásai növelése érdekében kifejtett
eredményes tevékenysége elismeréseként három havi illetményének megfelelõ jutalomban részesíti a 2007. évi általános tartalékkeret terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) az Együtt Segítsünk Alapítvány (1195 Budapest Jókai u. 14.)
részére 50.000.- Ft
2) az „Értelmes Életért” Kiemelten közhasznú Alapítvány (1151
Budapest, Gubó u. 8.) részére 30.000.- Ft
3) a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 Budapest Bókay J. u. 53.) részére 50.000.- Ft
4) az Európai Medicina Alapítvány (1091 Budapest Rákóczi út.
73.) részére 30.000.- Ft
5) az Egészséges Vérsejt Alapítvány (1095 Budapest Mester u. 8.
III.b/3.) részére 30.000.- Ft
6) a Dr. Jánossy Tibor Szülészeti- és Nõgyógyászati Közhasznú
Alapítvány részére 50.000.- Ft
7) a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány (1185 Budapest, Csallóköz u. 12.) részére
30.000.- Ft támogatást biztosít a 2007. évi általános tartalékkeret terhére és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Sportkör részére a sportpálya területén közvetítõállványra, szektorkerítésre, villamos áram
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szerelésre összesen 1.420.000.- Ft támogatást biztosít az általános
tartalékkeret terhére, egyben felkéri a polgármestert a támogatási
szerzõdés megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) megrendeli a Dunagép Zrt. tulajdonában lévõ Fõ út 90. szám
alatti bérlemény – egészségügyi központ – földszintjén lévõ ügyeleti rendelõ helyiségcsoport átalakítását 2 db fogorvosi rendelõvé,
2) a rendelõk technikai feltételeinek kialakítására legfeljebb
1.440.000- Ft+ÁFA összeget biztosít a 2007. évi általános tartalékkeret terhére, azzal, hogy az átalakításhoz szükséges anyagokat a
Vállalkozó a GAMESZ vezetõjével közösen vásárolja meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) Tököl Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési koncepcióját az alábbi javaslatokkal, kiegészítésekkel fogadja el:
fõ cél az önkormányzat kötelezõ feladatainak ellátását biztosító intézményrendszer kiegyensúlyozott, biztonságos mûködtetése,
a valós igények és a reális lehetõségek összehangolása, az ellátási színvonalcsökkenés megakadályozása,
az intézmények által ellátott feladatokat a 2007. évi eredeti elõirányzat szintjén kell tervezni – számolva a 2007. évi döntésekbõl eredõ szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal – figyelembe véve az inflációs hatást, valamint a közüzemi díjakat a
várható növekedéssel kell kalkulálni,
a személyi juttatások és járulékok elõirányzatának tervezése a hatályos jogszabályoknak megfelelõen történjen,
a szociális feladatellátásra fordítható elõirányzat az elfogadott központi költségvetés és az általa módosított jogszabályok, valamint a helyi szabályok figyelembe vételével kerüljön megállapításra,
az önkormányzat tulajdonában lévõ épületek, eszközök fejlesztése
külön fejlesztési terv alapján történhet,
a mûködési saját bevételeket az infláció mértékének megfelelõen
kell emelni, valamint az önkormányzat és az intézmények törekedjenek a pályázati lehetõségek maximális kihasználására,
a biztonságos mûködés szem elõtt tartása mellett 2008. 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,
az év közben keletkezõ, nem tervezhetõ kiadásokra általános tartalék képzése szükséges,
a tervezési folyamatban erõsödjön a törekvés a feladat-finanszírozásra és a költségek csökkentése érdekében készüljön vizsgálat
és javaslat az intézményi mûködésekre vonatkozóan.
2) Felkéri a polgármestert, hogy a javaslatok, kiegészítések figyelembe vételével terjessze be a 2008. évi költségvetési javaslatot.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) A Dr. Gon Egészségügyi, Szolgáltató és Építõipari Betéti Társaság ajánlatát megismerve továbbra is csatlakozni kíván a központi ügyelethez.
2) Az ügyeleti ellátás hétköznapokon az egy orvos, egy sofõr, egy
asszisztens szisztémában történõ ellátásához, valamint a hétvégi és
ünnepnapi ellátás esetén 2 orvos alkalmazásával – melybõl 1 orvos
folyamatosan a Szigethalom, Szabadkai u. 71. szám alatti telephelyen tartózkodna – járul hozzá.
3) Indítványozza, hogy a hétvégi és ünnepnapi többletmunkába
a Dr. Gon Egészségügyi, Szolgáltató és Építõipari Betéti Társaság
vonja be azokat a tököli orvosokat, akik ügyelni kívánnak.
4) Felkéri a polgármestert, hogy készítse elõ Szigethalom Önkormányzatával a társulási megállapodás módosítását.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) a szennyvíztisztító-telep korszerûsítésére vonatkozó KEOP pályázat november 12-i beadásának meghiúsulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi,
2) felkéri a polgármestert és a TVCS Kht. ügyvezetõjét, hogy
szakértõk bevonásával vizsgálják meg annak a lehetõségét, hogy
Tököl Város Önkormányzata egyénileg részt tud-e venni a szennyvíztisztító-telep korszerûsítésére vonatkozó KEOP pályázaton.
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Tököl Város Képviselõ-testülete, támogatja, hogy Pest Megye
Önkormányzata Közgyûlése kezdeményezze Pest megye 2013-tól
új, önálló régióvá válása érdekében az Országgyûlés ezzel kapcsolatos döntésének megváltoztatását. Ennek érdekében jelzi Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése felé, hogy népszavazást kíván
kiírni a következõ kérdésben:
„Támogatja-e Ön, hogy Pest megye 2013 utáni önálló régióvá
válása érdekében Tököl Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete és Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése kezdeményezze az Országgyûlés ezzel kapcsolatos döntésének megváltoztatását?”
Tököl Város Önkormányzata hozzájárul a Tököl Város Településrendezési Terve és Építési Szabályzata módosítása és aktualizálása, valamint a Tököli Repülõtér Szabályozási Terve és Építési
Szabályzata anyagához készített, a térségi területfelhasználási engedély kérelemnek az Állami Fõépítészhez való benyújtásához, az
ökológiai zöldfolyosó övezeti határ javítása, a jogszabályi ellentmondások feloldása és a beépítési lehetõségek megteremtése, a
tervezett logisztikai – kereskedelmi – vállalkozási célú építkezések
megvalósíthatósága érdekében.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szigetszentmiklós – Tököl
Kick-boksz SE kérelmére térítésmentesen engedélyezi Tököl Város
címerének egyszeri használatát, a 2007. december 8-ai Jubileumi
ünnepségen.
Tököl Város Képviselõ-testülete nem járul hozzá a Sportcsarnok 2007. november 10-én a Közép-magyarországi Folklórszövetség (Százhalombatta) általi térítésmentes használatához, de a bérleti díjra 50%-os kedvezményt biztosít. Felkéri az intézményvezetõt,
hogy a helyiségbérleti szerzõdést ennek megfelelõen módosítsa.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) az uszoda 2007. március és október közötti idõszakra vonatkozó üzemeltetésérõl szóló beszámolót tudomásul veszi, 2) felkéri
az Általános Iskola igazgatóját, hogy az iskola épületében lévõ,
használaton kívüli polcokból 2 db polcot térítésmentesen adjon át
az uszoda részére,
3.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az uszodában a
2008. évben újabb szauna és cipõs-szekrények beszerzésérõl, melynek fedezeteként a 2008. évi költségvetést jelöli meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Pesti úti lakótelepen található -2640/9. hrsz-ú 25 m2 nagyságú, épület megjelölésû, a 2640/12.
hrsz-ú, 26 m2 nagyságú, épület megjelölésû, valamint a 2640/81.
hrsz-ú, 1204 m2 nagyságú, beépítetlen terület megjelölésû – cserére felajánlott ingatlanokkal kapcsolatosan tájékoztatja a tulajdonos
Rockó Nenád, 1180 Budapest, Goroszló u. 9/b. 3/5. szám alatti lakost, hogy csereingatlant nem tud felajánlani. Térítésmentes felajánlás esetén a területek tulajdonjogát átveszi és a késõbbiekben
a többi közterülettel együtt kezeli, illetve az életveszélyes, romos
épületek lebontásáról és elszállításáról gondoskodik.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárulását adja ahhoz,
hogy az 598/5. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjoga – az 1996. 02. 16-án
kelt adásvételi szerzõdésben megfogalmazottak szerint – a Földhivatalban bejegyzésre kerüljön Horváth Gáborné nevére.
Tököl Város Képviselõ-testületének 12/2007. (XI. 29.) számú
rendelete Tököl Önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl szóló,
többször módosított 4/2007. (II. 28.) 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
2007. évi költségvetésrõl szóló 4/2007. (II. 28.) 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 1.652.970 eFt-ban, azaz – Egymilliárd-hatszázötvenkettõmillió-kilencszázhetvenezer forintban, költségvetési létszámkeretét 219,5 álláshelyben állapítja
meg, melynek jogszabály szerint elõírt bontását, mérlegszerûen e
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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:
a) a b-e) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve a „2.1.
Polgármesteri Hivatal Össz.” jelû tábla (a továbbiakban a 2.1 számú
melléklet),
b) a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait a „2.1.1. Polgármesteri Hivatal” jelû tábla (a továbbiakban a 2.1.1 számú melléklet)
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.2. Horvát Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a 2.1.2 számú melléklet)
d) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.3. Német Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a 2.1.3 számú melléklet)
e) a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.4. Szerb Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a 2.1.4 számú melléklet)
f) a g-s) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve a „2.2.
GAMESZ és INTÉZMÉNYEK Össz.” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2
számú melléklet),
g) a GAMESZ bevételeit és kiadásait a „2.2.1. GAMESZ” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.1 számú melléklet)
h) a Hagyományõrzõ Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.2.
Hagyományõrzõ Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.2 számú
melléklet)
i) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.3. Horvát Óvoda”
jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.3 számú melléklet)
j) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.4. Napsugár
Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.4 számú melléklet)
k) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.5. Szivárvány
Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.5 számú melléklet)
l) az l) és m) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve a
„2.2.6. ÁLTALÁNOS ISKOLA Össz.” jelû tábla (a továbbiakban a
2.2.6 számú melléklet),
m) az Általános Iskola felnõttoktatási feladatain kívüli bevételeit
és kiadásait a „2.2.6.1. Ált. Isk. Nappali okt.” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.6.1 számú melléklet)
n) az Általános Iskola felnõttoktatási feladatainak bevételeit és
kiadásait a „2.2.6.2. Ált. Isk. Felnõttokt.” jelû tábla (a továbbiakban a
2.2.6.2 számú melléklet)
o) a Gyermekjóléti Szolgálat bevételeit és kiadásait a „2.2.7. Gyermekjóléti Szolg.” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.7 számú melléklet)
p) a Bölcsõde bevételeit és kiadásait a „2.2.8. Bölcsõde” jelû tábla
(a továbbiakban a 2.2.8 számú melléklet)
r) a Mûvelõdési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a
„2.2.9. Mûv. Központ és Könyvt.” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.9
számú melléklet)
s) a Sportcsarnok bevételeit és kiadásait a „2.2.10. Sportcsarnok”
jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.10 számú melléklet)
tartalmazza.
(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 2.391 eFt-ban, azaz – Kettõmillióháromszázkilencvenegyezer – 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 317.377 eFt-ban, azaz – Háromszáztizenhétmillió-háromszázhetvenhétezer – forintban állapítja
meg, melynek bontását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(7) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi
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a) általános tartalékát 8.949e Ft-ban, azaz – Nyolcmillió-kilencszáznegyvenkilencezer – forintban állapítja meg (lásd 1.
számú, 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. számú mellékleteket)
b) mûködési céltartalékát 547 eFt-ban, azaz – Ötszáznegyvenhétezer – forintban,
c) felhalmozási céltartalékát 1.392 eFt-ban, azaz – Egymillióháromszázkilencvenkettõezer – 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. november 20.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
Tököl Város Képviselõ-testületének 13/2007. (XI. 29.) számú
rendelete a helyi adókról 23/2002. (XII. 10.) számú rendelet
módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi adókról szóló 23/2002. (XII. 10.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az építményadó mértéke – a törvényi maximummal (2008.
évben: 1.083.- Ft m2) szemben -:
a) az adóalany tulajdonában lévõ vállalkozás céljára szolgáló
építmények adóköteles alapterülete után:
600,- Ft/m2/év
b) nem lakás céljára szolgáló építmények közül az üdülõ esetén
500,- Ft/m2/év”
2. § A R. 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A kommunális adó mértéke az önkormányzat illetékességi
területén lévõ építmény közül a lakás céljára szolgáló épület, valamint a 3. § (2) bekezdés b) és c) pontjaiban felsoroltak esetén – a
törvényi maximummal (2008. évben: 14.443.- Ft/adótárgy/év)
szemben -: 6.000,- Ft/adótárgy/év.”
3. § A R. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. §
(1) Építményadót az adózónak két egyenlõ részletben kell megfizetni az adóév március 15-ig, szeptember 15-ig a Tököl Város
Önkormányzata 11742252-15393290-02440000 számú építményadó számlájára.
(2) Kommunális adót az adózónak két egyenlõ részletben kell
megfizetni az adóév március 15-ig, szeptember 15-ig a Tököl Város Önkormányzata 11742252-15393290-02820000 számú kommunális adó számlájára.
(3) A vállalkozónak
a) a helyi iparûzési adóelõleget két részletben az adóév március
15-ig, szeptember 15-ig kell megfizetni Tököl Város Önkormányzata 11742252-15393290-03540000 számú iparûzési adó számlájára,
b) aki társasági adóelõleg feltöltésére kötelezett, az iparûzési
adóelõleget a várható éves fizetendõ adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie,
c) a megfizetett adóelõleg és az éves tényleges adó különbözetét
az éves bevallás benyújtásával egyidejûleg (100,- Ft-ra kerekítve)
adóév május 31-ig kell megfizetnie.”
4. § A R. 11. §-a hatályát veszti.
5. § E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-jétõl kell alkalmazni.
Tököl, 2007. november 20.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ

Városházi hírmondó

Tököl Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 14/2007.
(XI. 29.) 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, 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. 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága családi házas
övezetben heti egy alkalom; társasházi övezetben heti 2 alkalom,
üdülõövezetben heti 1 alkalom 6 hónapon keresztül (április 1szeptember 30-ig), a közszolgáltatási szerzõdésben rögzített útvonalterv szerint.”
2. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
3. § A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
4. § E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.
Tököl, 2007. november 20.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
14/2007. (XI. 29.) számú rendelet 1. számú melléklete: Az
igénybeveendõ gyûjtõedények, illetve gyûjtõeszközök felsorolása
110 l-es, illetve 120 l-es ûrtartalmú edény (kuka)
240 l-es ûrtartalmú edény (kuka)
1,1 m3-es ûrtartalmú edény (konténer)
120 l-es ûrtartalmú nylon zsák
14/2007. (XI. 29.) számú rendelet 2. számú melléklete: A hulladékszállítás díja 2008. január 1-jétõl
Családi házas és társasházi övezetben lakossági díjtétel: 1.050.Ft/hó/háztartás/ 120 l edényzet (+ÁFA).
Üdülõövezeti díjtétel:
– április 1. és szeptember 30. között 1.050.- Ft/hó/háztartás/
120 l edényzet (+ÁFA).
– október 1. és március 31. között
525.- Ft/hó/háztartás/ 120
l edényzet (+ÁFA).
Emblémázott zsák díja: 262,50.- Ft+ÁFA/zsák
Tököl Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
15/2007. (XI. 29.) számú rendelet a talajtermelési díjról szóló
18/2004. (VII. 27.) számú rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben foglaltakra, a
talajterhelési díjról szóló 18/2004. (VII. 27.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell
megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) tárgyévet követõ év március 31-éig.”
2. § A R. 4. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A kibocsátó a tárgyévet követõ év március 31-éig a tárgyévi
tényleges kibocsátás alapján számított díjat köteles megfizetni.”
3. § A 7. § (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.
4. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Tököl, 2007. november 16.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
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