Városházi

hírmondó
Tököli Tükör melléklete X–XI.

Fontosabb képviselõ-testületi határozatok
2008. február 28-i Kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete
1. A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében, a
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „Pest megyei településközpontok fejlesztése – kisléptékû megyei fejlesztések” címû pályázati felhívására, „Tököl Város településközpontjának fejlesztése” tárgyú pályázattal indulni kíván. A pályázathoz szükséges önrészt, maximum 10.000.000 Ft erejéig a
2008. évi felhalmozási céltartalék keret terhére biztosítja.
2. A pályázat kidolgozásával ajánlata alapján a M&F Szervezési és Marketing és Építészeti Kft. (2330 Dunaharaszti,
Báthori u. 1.) céget bízza meg, bruttó 1.920.000 Ft erejéig, a
2008. évi felhalmozási céltartalék keret terhére.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1. A „Tököl Város településközpontjának fejlesztése” tárgyú
pályázathoz szükséges tervek elkészítésével a Közlekedés Fõvárosi Tervezõ Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.) céget bízza
meg, legfeljebb bruttó 6.060.000 Ft vállalási áron, 5.000.000 Ft
összeg erejéig a 2008. évi költségvetésben e célra biztosított keret terhére, a fennmaradó legfeljebb bruttó 1.060.000 Ft összeg
erejéig a 2008. évi felhalmozási céltartalék keret terhére.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete megbízza a jegyzõn keresztül a Polgármesteri Hivatalt, hogy Tököl város területén új
gyermekorvosi körzet pályázati kiírásáról készítsen elõterjesztést a következõ képviselõ-testületi ülésre.
Tököl Város Képviselõ-testülete, mint a TVCS Kht. taggyûlése
1. A Tököli Víz és Csatornamû Üzemeltetõ Közhasznú Társaság 2008. évi Üzleti tervét elfogadja.
2. Nagy Béla ügyvezetõ kinevezését 2008. január 1-jétõl
2012. december 31-ig meghosszabbítja, havi illetményét visszamenõleg 2008. január 1-jétõl 420.000 Ft-ban állapítja meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete az utólagos víz- és csatornahálózat rákötési közmû-hozzájárulási díjairól az áprilisi ülésen dönt.
Tököl Város Képviselõ-testülete a „Tököl városi uszoda
üzemeltetése” tárgyában kiírásra kerülõ közbeszerzési eljárás
lebonyolításával ajánlata alapján a TAKTA-OSI Kft.-t bízza
meg. Felhatalmazza a polgármestert az errõl szóló megállapodás aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Art Fitness Szakosztály 2008. május 2-án a Sportcsarnokot térítésmentesen használja. A helyiséghasználati szerzõdésben kikötésként szerepeljen, hogy a térítésmentesen használt helyisé-

geket kitakarított állapotban adják át az intézmény vezetõjének.
Tököl Város Képviselõ-testülete az 585. hrsz.-ú közterületbõl 10 m2 nagyságú részt 2008. április 1. és szeptember 1. közötti idõtartamra biztosít Hegyes János részére, vendéglátó
kerthelyiség kialakítása céljából. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közterület-használat szabályozásáról és díjazásáról
szóló 17/1999. (IX. 7.) számú rendeletben foglaltak szerint kösse meg a területbérleti szerzõdést a vállalkozóval.
Tököl Város Képviselõ-testülete az 1228/4 hrsz.-ú Szent Erzsébet utca Iskola utcai részébõl nem értékesít 4 m széles sávot
Várady Attila és Váradyné Áshin Beáta részére. Tájékoztatja a
kérelmezõket, hogy az ingatlan forgalomképtelen közterület.

2008. március 31-i Kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete 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 – ismételt – árajánlat bekérésére az alábbi három cégtõl, valamint
az ajánlatok közül az árban legkedvezõbb ajánlat kiválasztására
2 M Ft erejéig a Szigetcsép és Szigetújfalu által befizetett rácsatlakozási díj terhére, azzal, hogy tudomásul veszi, hogy a korábban kiválasztott NLC Tanácsadói Csoport Kft. nem vállalja a
pályázat elkészítését és beadását:
a) GRESS-ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft.
(1055 Budapest, Vajkay u. 1. I/111)
b) UNIÓS PROJEKT FEJLESZTÕ Kft.
(1062, Budapest, Podmaniczky u. 27.)
c) VTK INNOSYSTEM Kft. (1095 Budapest, Kvassay Jenõ út 1.)
Tököl Város Képviselõ testülete a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírásra kerülõ pályázatára
1) a DK-1020 (38 tonnás) komp javítási és felújítási munkáinak támogatására pályázatot nyújt be, amennyiben az üzemeltetõ a határidõben a szükséges dokumentumokat benyújtja.
2) a pályázat benyújtásához szükséges saját forrás összegét, a
30% önrészt, a komp javítási és felújítási munkáira, összesen:
2.871.576 Ft-ot a felhalmozási céltartalék keret terhére biztosítja.
3) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos nyilatkozatok kibocsátására, a pályázaton esetlegesen elnyert pénzösszeg átadás-átvételi megállapodásának megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát képezõ tököli 421/3 és 421/6 hrsz.-ú ingatlanok vételárát
a vevõ, LESZ/HÁZ PROJEKT Kft. (2316 Tököl, Pesti u. 5.) 30 nap
helyett, 60 nap alatt fizesse meg az Önkormányzat részére.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) A 74/2008. (II.28.) számú Képviselõ-testületi határozat 1)
pontját visszavonja.
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2) A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében, a
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „Pest megyei településközpontok fejlesztése – kisléptékû megyei fejlesztések” címû pályázati felhívására, „Tököl Város településközpontjának fejlesztése” tárgyú pályázattal indulni kíván. A pályázathoz szükséges önrészt, 12.617.562 Ft-ot a 2008. évi felhalmozási céltartalék keret terhére biztosítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Német Kisebbségi Önkormányzat által szervezett nemzetiségi futballtornára – 2008.
március 29-én – a Sportcsarnokot ingyenesen biztosítja, egyben
felkéri az intézményvezetõt a szükséges intézkedések megtételére.
Tököl Város Képviselõ-testülete Kiss Mátyásné Szigethalom, Fenyõ u. 12. szám alatti lakos otthoni vérvétel lehetõségének támogatására vonatkozó kérelmét támogatja oly módon,
hogy a Tököl Szociálpolitikai Lehetõségeinek Fejlesztéséért
Alapítvány részére 200.000 Ft támogatást nyújt a vérvételhez
szükséges tûk megvásárlására, az általános tartalék terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Bölcsõde 2007. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a két ülés között történt
eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatást, valamint az 1/2008, a 2/2008, 3/2008. számú Polgármesteri Utasítást tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete az Állami Számvevõszék ellenõrzésérõl szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és a feltárt hiányosságok megszüntetésére az alábbi intézkedési tervet jóváhagyja:

INTÉZKEDÉSI TERV
A) a polgármester a munka színvonalának javítása érdekében
1) szabályozza az Önkormányzat európai uniós források
igénybevételére és felhasználására történõ felkészültségének
eredményessége miatt a pályázatfigyelést végzõk és a döntési,
illetve a döntés-elõterjesztési jogkörrel rendelkezõk közötti információk szolgáltatásának kötelezettségét, a polgármester és a
fejlesztési feladat lebonyolítója közötti kapcsolattartás rendjét;
B) a jegyzõ a jogszabályi elõírások maradéktalan betartása
érdekében
1) a költségvetési rendelettervezet elõkészítése során
a) biztosítsa az Áht. 8/A. § (7) bekezdése alapján, hogy a költségvetési rendelettervezetek költségvetési bevételi és kiadási fõösszegei ne tartalmazzanak finanszírozási célú bevételeket, illetve kiadásokat;
b) gondoskodjon az Ámr. 29. § (1) bekezdés k) pontjában elõírtak betartása érdekében arról, hogy a költségvetési rendelettervezetekben mutassák be elkülönítetten az európai uniós
projektek bevételi és kiadási elõirányzatait;
2) készíttesse el az Ámr. 17. § (5) bekezdése szerint a gazdasági szervezet ügyrendjét;
3) intézkedjen a polgármesteri hivatal FEUVE rendszerének
kiegészítésérõl,
a) rögzítse az Ámr. 145/B. § (1) bekezdésében elõírtak és az
Ámr. 145/A § (3) bekezdésében hivatkozott PM „Útmutató az ellenõrzési nyomvonal kialakításához” módszertani útmutatója alapján az ellenõrzési nyomvonalban az egyes tevékenységek, feladatok elvégzését igazoló dokumentumok megnevezését és a
rendszerben való nyilvántartási helyét;
b) írja elõ az Ámr. 145/C. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak és az
Ámr. 145/A. § (3) bekezdésében hivatkozott PM „Útmutató a kockázatkezelés kialakításához” módszertani útmutatója alapján a kockázatkezelési szabályzatban a kockázati környezet rendszeres idõközönkénti felülvizsgálatát, és vezessen kockázat-nyilvántartást;
4) a szabályszerû költségvetési és operatív gazdálkodás biztosítása érdekében

a) gondoskodjon az Ámr. 134. § (13) bekezdésében foglaltak
szerint valamennyi kötelezettségvállaláshoz kapcsolódóan
olyan analitikus nyilvántartás vezetésérõl, amelybõl megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege, ezáltal az Áht.
12/A § (1) bekezdésében foglalt elõírás szerint biztosítsa annak
feltételeit, hogy a költségvetés végrehajtása során kötelezettségvállalás és utalványozás csak a jóváhagyott kiadási elõirányzatok mértékéig teljesüljön; és ezzel összefüggésben gondoskodjon arról, hogy az Ámr. 136. § (4) bekezdés h) pontjának
elõírása alapján az utalványokon tüntessék fel a kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vételének sorszámát;
b) gondoskodjon az Ámr. 137. § (3) bekezdésében elõírtak
betartása érdekében arról, hogy az utalvány ellenjegyzõje ellenõrzési kötelezettsége keretében gyõzõdjön meg a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartásáról és az érvényesítés megtörténtérõl;
c) intézkedjen, hogy az érvényesítõ az Ámr. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapján ellenõrizze a fedezet meglétét és az
elõírt (alaki) követelmények betartását;
5) a belsõ ellenõrzés jogszabályszerû kereteinek kialakítása
érdekében
a) gondoskodjon a Ber. 18. §-a alapján kockázatelemzéssel
alátámasztott stratégiai ellenõrzési terv készíttetésérõl;
b) gondoskodjon a Ber. 12. § k) pontja szerint a belsõ ellenõrök rendszeres továbbképzéséhez éves képzési terv elkészítésérõl, hagyja azt jóvá, és gondoskodjon annak megvalósításáról;
c) gondoskodjon a Ber. 12. § i) pontja szerint arról, hogy a
belsõ ellenõrzési kézikönyvben rögzítsék a belsõ ellenõrzési tevékenység minõségét biztosító eljárásokat, szabályokat;
d) gondoskodjon arról, hogy a belsõ ellenõrzés a Ber. 8. § f)
pontjában foglaltak szerint kövesse nyomon a jelentései alapján tett intézkedéseket;
e) készítsen az Áht. 97. § (2) bekezdésének megfelelõen beszámolót a FEUVE és a belsõ ellenõrzés mûködésérõl az éves
költségvetési beszámoló keretében;
6) gondoskodjon az Önkormányzat gazdálkodásának 2003.
évi átfogó ellenõrzése során az ÁSZ által tett és nem teljesült
szabályszerûségi javaslatok végrehajtásáról;
C) a jegyzõ a munka színvonalának javítása érdekében
7) gondoskodjon róla, hogy az éves költségvetési rendeletben – amennyiben az elõzõ év december 31-én az önkormányzatnak tárgyévi költségvetést terhelõ kötelezettsége volt – az
elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele eredeti elõirányzatként legalább annak összegéig jelenjen meg;
8) határozza meg az önkormányzat európai uniós források
igénybevételére és felhasználására történõ felkészültségének
eredményessége érdekében a folyamatba épített, elõzetes és
utólagos vezetõi, valamint belsõ ellenõrzési feladatokat;
9) gondoskodjon a polgármesteri hivatalban az informatikával
kapcsolatos szabályzatok megismertetésérõl, valamint biztosítsa
a könyvviteli feladatok informatikai elvégzése során az adatok
egyszeri bevitelét, továbbá a számítógépen vezetett analitikus
nyilvántartás és a fõkönyvi könyvelés automatikus kapcsolatát;
10) a belsõ ellenõrzés célszerû mûködése érdekében
a) gondoskodjon kockázatelemzés alapján a polgármesteri
hivatalnál és az önkormányzat költségvetési intézményeinél a
közbeszerzések és közbeszerzési eljárások belsõ ellenõrzés során történõ vizsgálatáról;
b) gondoskodjon arról, hogy a belsõ ellenõrzések során feltárt hiányosságok felszámolását utóellenõrzéssel, intézkedési
terv végrehajtásáról készített beszámolóval, vagy egyéb módon
is kövessék nyomon.
Tököl Város Képviselõ-testülete Tököl Város Önkormányzata 2008. évi Közbeszerzési Ütemtervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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Közbeszerzés
tárgya

CPV kód

Beszerzés becsült
értéke (Ft)

Teljesítés
ideje

Szolgáltatás

85.000.000

Nem

Építési
beruházás
Építési
beruházás

20.000.000

2008-2009 2008.
március
2008
2007

Nem

Közösségi Egyszerûsített
Nemzeti Egyszerû

70.000.000

2008-2009 2008.

Nem

Nemzeti

55.52.40.00-9 Szolgáltatás

65.000.000

2008-2009 2008. május

Nem

74142100

Szolgáltatás

8.000.000

2008

Nem

Közösségi Egyszerûsített
Nemzeti Egyszerû

45252000-8

Építési
beruházás

1.100.000.000

2008-2010

Nem

Közösségi Nyílt

45211360

Építési
beruházás

100.000.000

2008-2010

Nem

Nemzeti

1 Uszoda
92 61 00
üzemeltetése
2 Útépítés
45233120-6
3 Szivárvány
óvoda
felújítása,
bõvítése
4 Közétkeztetés
5 Szennyvíztisztító bõvítése, rekonstrukciója tárgyában kiírt
pályázat
bonyolítása
6 Szennyvíztisztító bõvítése, rekonstrukciója
7 Városközp.
rekonstrukc.
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45454000-4

Típusa

Építési beruházás mindösszesen: 1.290.000 eFt
Szolgáltatás mindösszesen: 75.000 eFt
Árubeszerzés mindösszesen: 0 Ft
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a határozat mellékletét képezõ „Tököl városi uszoda üzemeltetése” ajánlattételi felhívást elfogadja, és felkéri a közbeszerzés bonyolítóját a hirdetmény Közbeszerzési Értesítõben való megjelentetésére.
2) a Városi uszoda üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok elbírálására bírálóbizottságot jelöl ki,
melynek tagjai: Borsos Zoltán, a Pénzügyi, Településfejlesztésiés Ügyrendi Bizottság külsõ tagja, Ércesné Beck Anikó, a Mûszaki Iroda vezetõje, Szummer Józsefné, a Pénzügyi Iroda vezetõje és Joó Sándor, a TAKTA-OSI Kft. képviselõje. A képviselõ-testület a bírálóbizottság elnökévé Borsos Zoltánt jelöli ki.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1. pályázatot hirdet
a) Hagyományõrzõ Óvoda (2316 Tököl, Fõ út 49.) vezetõi
állásának betöltésére.
A megbízás feltételei:
– a megbízás 10 nevelési évre szól,
– a megbízás kezdõ napja: 2008. augusztus 1. napja
– a megbízás megszûnésének napja: 2018. július 31.
– jogszabályban elõírt végzettség
– 5 év szakmai gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló diplomát vagy annak hiteles másolatát,
– szakmai életrajzot,
– vezetési programot – mely szakmai helyzetelemzésre épül és
a fejlesztési elképzeléseket is tartalmazza.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben
történt megjelenést követõ 30. nap.

Eljárás
megindításának
tervezett
ideje

2008.

Elõzetes
tájékoztatás
történt

Irányadó
eljárásrend

Eljárás
típusa

Nyílt

Nyílt

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Hoffman Pál
polgármester (2316 Tököl, Fõ u. 117.)
A pályázat elbírálása a 2008. júniusi ülésen várható.
b) a Horvát Óvoda (2316 Tököl, Kossuth L. u. 64.) vezetõi
állásának betöltésére.
A megbízás feltételei:
– a megbízás 10 nevelési évre szól,
– a megbízás kezdõ napja: 2008. augusztus 1. napja
– a megbízás megszûnésének napja: 2018. július 31.
– jogszabályban elõírt végzettség
– nemzetiségi óvodapedagógus oklevél
– 5 év szakmai gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló diplomát vagy annak hiteles
másolatát,
– szakmai életrajzot,
– vezetési programot – mely szakmai helyzetelemzésre épül
és a fejlesztési elképzeléseket is tartalmazza –.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben
történt megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Hoffman Pál
polgármester (2316 Tököl, Fõ u. 117.)
A pályázat elbírálása a 2008. júniusi ülésen várható.
2. felkéri a polgármestert és az Oktatási és Közmûvelõdési
Bizottságot – a Horvát Kisebbségi Önkormányzat véleményének
kikérését követõen (csak a Horvát Óvoda esetében) – a pályázati
eljárás megszervezésére, az eljárás lebonyolítására, a döntések
elõkészítésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) pályázatot hirdet a Tököli Általános Iskola magasabb vezetõi állásának betöltésére azzal, hogy a pályázat elbírálásáig az
SZMSZ szerinti helyettesítési rendnek megfelelõen kell gondoskodni az igazgatói feladatok ellátásáról.
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A megbízás feltételei:
a) a megbízás 10 nevelési évre szól,
b) a megbízás kezdõ napja: 2008. augusztus 15. napja,
c) a megbízás megszûnésének napja: 2018. augusztus 14. napja,
d) jogszabályban elõírt felsõfokú végzettség,
e) 5 éves szakmai gyakorlat,
f) horvát és/vagy német nyelv ismerete elõnyt jelent,
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint (vezetõi pótlék a pótlékalap 300%-a)
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
b) iskolai végzettséget igazoló diplomát vagy annak hiteles másolatát,
c) szakmai életrajzot,
d) vezetési programot – mely szakmai helyzetelemzésre épül és
a fejlesztési elképzeléseket is tartalmazza.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben
történt megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Hoffman Pál
polgármester (2316. Tököl, Fõ u. 117.)
A pályázat elbírálása a 2008. júliusi ülésen várható.
2) felkéri a polgármestert és az Oktatási és Közmûvelõdési
Bizottságot a Horvát és Német Kisebbségi Önkormányzatok véleményének kikérését követõen a pályázati eljárás megszervezésére, az eljárás lebonyolítására, a döntések elõkészítésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) az általános iskola kezdeményezése alapján úgy dönt,
hogy az iskola 2008. szeptember 1-jétõl vegye fel a Weöres Sándor nevet,
2) felkéri a Tököli Általános Iskola igazgatóját és a jegyzõt az
intézmény névváltoztatásával kapcsolatos – jogszabályban elõírt – egyeztetések (nevelõtestület, iskolaszék, diákönkormányzat, kisebbségi önkormányzat(ok)) lefolytatására, és az alapítói
okirat módosításáról szóló elõterjesztés képviselõ-testület elé
terjesztésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete új gyermekorvosi körzet ellátását hirdeti meg vállalkozásban, területi ellátási kötelezettséggel a Tököl, Fõ u. 90. alatt lévõ Egészségközpontban.
Pályázati feltételek:
– 4/2000. (02. 25.) EüM rendeletben elõírt képesítés + szakmai
gyakorlat,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– szakmai program
Juttatások:
– a vállalkozó gyermekorvos a MEP általi finanszírozásban részesül a megkötött finanszírozási szerzõdés szerint,
– felszerelt orvosi rendelõ biztosításával (az orvosi rendelõ bérleti díja és rezsiköltsége a vállalkozót terheli)
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenését követõ 30. nap.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére kell benyújtani.
(2316 Tököl, Fõ u. 117.)
Tököl Város Képviselõ-testülete a Bizottságok és a Polgármester 2007. évi munkájáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal
2007. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete az önkormányzat 2007. évi
gyermekvédelmi tevékenységérõl szóló beszámolót tudomásul
veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a GAMESZ 2007. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi, egyben felkéri a
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GAMESZ vezetõ útján a GAMESZ pénzügyi vezetõjét, valamint
a jegyzõt, hogy az Akácos utcai önkormányzati lakásokat jogcím nélkül használók tartozásának rendezésével kapcsolatban
készítsen elõterjesztést.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat
2007. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Védõnõi Szolgálat 2007.
évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár 2007. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a
2008. évi programtervét az alábbi módosítása elfogadja, egyben a 36/2008. (II. 14.) számú képviselõ-testületi határozat
alapján zárolt keretet feloldja.
A támogatásra szoruló rendezvények közül az alábbiakat támogatja:
– 60-as, 70-es évek bálja
60.000 Ft
– 100 Folk Celsius koncert
180.000 Ft
– Színház – Új Kávéházi Kabaré
210.000 Ft
– Kiállítás
50.000 Ft, melynek fedezetéül a kiemelt rendezvényeken belül
a Juniálisra (Majálisra) biztosított 500.000 Ft-ot jelöli meg. A
2008. II. félévi rendezvények támogatására legkésõbb augusztus 31-ig visszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Sportcsarnok 2007. évi
munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi. A Sportcsarnok
2008. évi programtervét azzal a kikötéssel fogadja el, hogy a
programtervben szereplõ Sport Majálisra 200.000 Ft, a Sziget
Kupa gyermek labdarúgó tornára a 100.000 Ft támogatást
nem biztosít, egyben a 2008. évi költségvetésben az e célra tervezett, de a 36/2008. (II. 14.) számú képviselõ-testületi határozattal zárolt keretet feloldja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Lakosságorientált Rendõrkapitánysági Koncepcióban megfogalmazottak végrehajtása
érdekében a határozat mellékletét képezõ Megállapodást köti
a Pest Megyei Rendõr-fõkapitánysággal, egyben felhatalmazza
a polgármestert a Megállapodás aláírására.

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészrõl
Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fõ u. 117., képviseli: Hoffman Pál polgármester), másrészrõl a
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság (1139 Budapest, Teve u.
4-6., képviseli: dr. Ármós Sándor r. dandártábornok, megyei fõkapitány) között,
a rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. tv. 9. § (1) bekezdésben foglaltak szerint, Tököl város köz- és vagyonbiztonságának, közrendjének, közlekedési rendjének javítása érdekében,
valamint az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek
biztosítása céljából a képviselõ-testület által 2003. december
01-jén elfogadott Lakosságorientált Rendõrkapitánysági Koncepció alapján, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1./ Az Önkormányzat a Város közbiztonságának javítását célzó együttmûködés pénzügyi feltételeinek biztosítására az éves
önkormányzati költségvetésben meghatározott összegû támogatást biztosít a Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányságnak, illetve az állományában lévõ, és a feladatok végrehajtásában
résztvevõ rendõröknek.
2./ A Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság vállalja, hogy a
személyi állományba tartozó, intézkedésre jogosult rendõrök
közül, a külön meghatározott napokon legalább 1 fõ szabadidõs rendõrt biztosít a közterület-felügyeleti feladatok végrehajtásának segítésére, a feladatok jellegének megfelelõ szolgálati öltözetben, szolgálati fegyverzettel és felszereléssel. Havonta egyeztetett alkalommal, alkalmanként minimum 3 órában
kell a járõrözést végrehajtani, melynek elmaradása esetén a kö-
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vetkezõ hónapban a kimaradt szolgálatot pótolni kell. A Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság igény esetén a feladat végrehajtásához szolgálati gépjármûvet biztosít.
3./ A rendõrök a vezénylõ közbiztonsági parancsnok irányításával vesznek részt a város köz- és vagyonbiztonságának, közrendjének és közterületének ellenõrzésében és felügyeletében.
4./ Az Önkormányzat Jegyzõje és a Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság e feladattal megbízott közrendvédelmi parancsnoka minden hónap 25. napjáig összeállítja és a következõ hónapra megtervezi a Tököl Város közigazgatási területén végrehajtandó feladatellátás rendjét, amelyben meghatározzák a
rendõrök tevékenységét. A rendõrök napi igénybevétele megállapodás szerint történik, de az a napi 12 óra idõtartamot nem
haladhatja meg.
5./ A rendõrök tevékenységét tartalmazó – egy hónapra szóló – terv végrehajtásáért az Önkormányzat Jegyzõje és a Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság ezen feladattal megbízott
közrendvédelmi parancsnoka a felelõs.
6./ A feladat ellátása a – fenti pontban meghatározott – tervben foglaltak szerint történik. Ettõl eltérni csak indokolt esetben a Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság ezen feladattal
megbízott közrendvédelmi parancsnoka és az Önkormányzat
Jegyzõjének egyeztetését követõen lehet. A feladatot ellátó
egyenruhás rendõr a kapitányság épületében jelentkezik a feladat ellátására, és feladatát ott fejezi be.
7./ Az Önkormányzat – havonta az alábbiak szerint – az elõzõ hónap feladatellátása alapján megbízási díjat fizet a feladatot ellátó rendõröknek. A megbízási díj összege (bruttó) 1.800
Ft/óra. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997.
évi LXXX. törvény 31. §-ának (6) bekezdésében foglaltak alapján a fegyveres erõk, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja a további jogviszonyból származó jövedelme után nyugdíjjárulékot, tagdíjat (8,5%) nem fizet. 2006. január 01-tõl a 4% egyéni
egészségbiztosítási járulékot kell levonni, függetlenül attól,
hogy a biztosítottnak van-e legalább egy, heti 36 órás biztosítási jogviszonya.
A megbízási szerzõdést az Önkormányzat a rendõrökkel jelen megállapodás aláírását követõen köteles megkötni. Ezen
megbízási szerzõdés érvényességéhez a Szigetszentmiklósi
Rendõrkapitányság vezetõjének elõzetes hozzájárulása szükséges. A megbízással feladatot ellátó rendõrökkel szembeni utasítási jog, a 3. pont szerint a vezénylõ közbiztonsági parancsnokot illeti.
8./ A megállapodásban rögzített feladatok végrehajtása során
használt szolgálati gépkocsik üzemanyag költségének biztosítása érdekében az Önkormányzat, az aláírást követõen, egy öszszegben 200.000 Ft-ot átutal a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság számlájára.
9./ A megállapodást a felek 2009. március 31-ig terjedõ határozott idõre kötik. A megállapodás 2008. április 01-jén lép
hatályba, amelyrõl az érintett szolgálati egységeket tájékoztatni
kell.
10./ Jelen megállapodás felmondását – a 8. pontban foglaltak kivételével – bármely fél 60 napos határidõ tûzésével, írásban kezdeményezheti.
Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben egyezõt jóváhagyólag írják alá.
Tököl, 2008. március 31.
Hoffman Pál
Dr. Ármós Sándor
polgármester
r. dandártábornok, megyei fõkapitány
Tököl Város Képviselõ-testülete az Általános Iskola Aradi
utcai épületének földszinti helyiségeit, valamint az ebédlõjét térítésmentesen biztosítja a Tököli Ifjúsági Antiochia Közösség
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részére 2008. április 4-6. közötti idõpontban. Felhatalmazza az
intézményvezetõt, a helyiséghasználati szerzõdés megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a „Ráckevei- (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának,
vízminõségének javítása” címû projekt megvalósítása keretében az RSD-ból Tököl közigazgatási határai között kiemelt,
szikkasztott iszap mennyisége a Csépi út melletti volt sitt lerakó telep kb. 6,5 ha nagyságú területén kerüljön elhelyezésre,
amennyiben ehhez a környezetvédelmi hatóságok engedélyét
a projektgazda beszerzi.
Tököl Város Képviselõ-testülete egyetért a határozat mellékletét képezõ nyilatkozatban foglaltakkal, egyben felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a nyilatkozatot aláírja.
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Alulírott polgármester azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy
jelenleg a 2007. évi CVI. számú törvény mellékletében található, tartósan állami tulajdonban maradó vagyonelemek között
nyilvántartott, az állami erdõket kezelõ zártkörûen mûködõ
részvénytársaságok részvényeinek, az érintett önkormányzatoknak történõ térítésmentes átadását támogassa.
A politikai rendszert váltó pártok együttesen vállalták fel,
hogy az önkormányzatok önálló mûködéséhez szükséges állami vagyonátadás lehetõségét megteremtik, de az elmúlt években ez a vállalás csak részlegesen valósult meg. Az erre alkalmas vagyonelemek között az állami erdõk jelentik az egyetlen
megoldást, melynek során 1.939 önkormányzat, kisebb-nagyobb arányban, de részesülhetne egyúttal a legjelentõsebb, a
településekhez, és az ott élõ emberekhez kötõdõ állami vagyonból.
Tisztelettel kérjük támogatását annak érdekében, hogy az ország településeinek közel kétharmadát érintõ állami erdõk kezelését végzõ gazdasági társaságok részvényei az önkormányzatok törzsvagyonába kerüljenek, a vagyonelem fenntartásából
és mûködtetésébõl származó osztalékjövedelem közösségi tulajdonban maradjon.
Tököl, 2008. március
Hoffman Pál polgármester

Tököl Város Képviselõ-testülete Csokonai utca újonnan kialakított (1644/5 hrsz.) szakaszán, valamint a Szent Erzsébet utca (1228/4 hrsz.) teljes vonalában a víz-, gáz-, csatorna- és elektromos hálózat kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
2008. április 30-i Kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) tájékoztatja Ágh Kálmánné Tököl, Fõ út 129. szám alatti
lakost, hogy az önkormányzat tulajdonát képezõ 2312 hrsz.-ú
ingatlant jelenleg nem kívánja értékesíteni.
2.) tájékoztatja Ágics Antal Tököl, Dobó Katica utca 24. szám
alatti lakost, hogy az önkormányzat tulajdonát képezõ 2312
hrsz.-ú 555 m2 nagyságú ingatlant, részére nem adja bérbe.
3.) az önkormányzat tulajdonát képezõ 2312 hrsz.-ú 555 m2
nagyságú ingatlant 10 évre bérbe adja Ványi József Tököl, Fõ
út 131. szám alatti lakos részére, 12.000 Ft/év bérleti díj, valamint a terület rendbetétele ellenében, amely összeget évente a
KSH által közzétett inflációs rátával kell növelni.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Lakosságorientált Rendõrkapitánysági Koncepcióban megfogalmazottak végrehajtása
érdekében a 106/2008. (III.31.) számú határozatával elfogadott
Megállapodást e határozat melléklete szerint módosítja, egyben felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete dr. Turopoli Éva fogszakorvos péntek délutáni rendelési idõ módosítási kérelmét – a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát figyelembe véve – az
alábbiak szerint tudomásul veszi: dr. Turopoli Éva fogszakorvos
pénteki rendelési ideje 2008. december 31-ig minden második
héten délelõtt 8.00-12.00 óra. Dr. Balázs Ilona fogszakorvos
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igénye esetén tudomásul veszi a képviselõ-testület ezen pénteki napokat követõ hétfõ délelõtti rendelési idõ megcserélését,
és az eltelt idõszak tapasztalatai alapján dönt a 2009. január 1.
utáni pénteki rendelési idõrõl.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 7.00 és 19.00 óra közötti
folyamatos orvosi ellátás érdekében
a) az Aesculap Gyógyító és Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel
(képviseli: Dr. Medveczky Sándor háziorvos) kötött megbízási
szerzõdés 8. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„8. A felek rögzítik a vállalkozó rendelési idejét:
Hétfõ: 1100–1500, Kedd: 1100–1500, Szerda: 1500–1900
Csütörtök: 700–1100, Péntek: 1500–1900”
b) felhatalmazza a polgármestert a szerzõdésmódosítás aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl, Máltai u. 1. (hrsz.:
2640/5/A/57) szám alatti bérlakást 2008. június 30-ig a Tököli
VSK Futball Szakosztálya részére térítésmentesen bérbe adja,
egyben felkéri a GAMESZ vezetõjét, hogy a bérleti szerzõdést
kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a Mûvelõdési Központ és Könyvtár névadására vonatkozó jogszabályi feltételekrõl – az Oktatási, Mûvelõdési és Sport
Bizottság véleményének kikérését követõen – adjon tájékoztatást a soron következõ ülésen.
Tököl Város Képviselõ-testülete az elsõ osztályosok beiratkozásáról és az osztályok kialakításáról szóló tájékoztató elfogadja, az elsõ évfolyamon indítható osztályok számát öt osztályban határozza meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a két ülés között történt
eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2007. évi pénzmaradvány elszámolását az alábbiak szerint fogadja el:

tás-kiegészítést biztosít a 2008. évi költségvetés terhére, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerzõdést
kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Német Kisebbségi Önkormányzat részére 166eFt 2008. évi mûködési támogatás-kiegészítést biztosít a 2008.évi költségvetés terhére, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerzõdést
kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Szerb Kisebbségi
Önkormányzat részére 166 eFt 2008. évi mûködési támogatáskiegészítést biztosít a 2008. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli KSK részére 2008.
második félévére támogatásként 9.000 eFt-ot biztosít a 2008.
évi költségvetés terhére a szakosztályai – kézilabda, labdarúgás,
– mûködési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést
kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szigetszentmiklósi – Tököl SE részére 2008. második félévére támogatásként 640 eFtot biztosít a 2008. évi költségvetés terhére a Karate Szakosztály
mûködési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést
kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) Tököl Város 2007-2013. évekre szóló gazdasági programjának elsõ olvasatát elfogadja.
2) felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a lakosságot a
Gazdasági Program-javaslatról, s jelentesse meg Tököl Város
honlapján. A beérkezõ javaslatok feldolgozásával párhuzamosan készítse el a Gazdasági Program feladatellátási és költségvetési javaslatát.
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1+2+3+4
Összesen

GAMESZ

Megnevezés

Záró pénzkészlet 2007. 12. 31-én
Aktív átfutó elszámolások (392. fõk.)
Passzív átfutó elszámolások (482. fõk.)
Aktív függõ elszámolások
Passzív függõ elszámolások
Helyesbített pénzmaradvány
Állami támogatás visszafizetése
(31-es ûrlap)
Állami támogatás visszafizetése
(51-es ûrlap)
Központosított ei. visszafizetése
(33-as ûrlap)
Szja. megtérülése (50-es ûrlap)
GAMESZ 2007. évi kiutalatlan
támogatása
GAMESZ 2006. évi pénzmaradvány
elvonása
Költségvetési pénzmaradvány

75.012
14.018
- 42.048
28.662
0
75.644
- 4.160

481

863

372
51

481

863

423

76.728
14.069
- 42.048
28.662
0
77.411
- 4.160

- 29

3.156
10.337

- 8.670
4823

7.
Önkormányzat
összesen
(5+6)
79.884
24.406
- 42.048
28.662
- 8.670
82.234
- 4.160

- 29

- 29

0

0

1.101
- 27.909

1.101
- 27.909

27.909

1.101
0

4.189

4.189

- 4.189

0

50.603

28.543

79.146

48.836

481

Tököl Város Képviselõ-testülete a 2007. évben végzett ellenõrzésekrõl szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a jegyzõ a FEUVE
rendszer 2007. évi mûködésérõl szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Horvát Kisebbségi Önkormányzat részére 166 eFt 2008. évi mûködési támoga-

863

423

Tököl Város Képviselõ- testülete
1) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázaton
az alábbi pályázókat támogatja, az alábbi összegekkel:
(táblázat a köv. oldalon)

Városházi hírmondó

A

2) felkéri a GAMESZ-t, hogy az 1. pontban meghatározott támogatottakkal kössön szerzõdést, és a pénzügyi lebonyolításról
a 64/2008. (II.14.) számú határozatban jóváhagyott pályázati
kiírásnak megfelelõen gondoskodjék,
3) felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 1. pont szerinti
eredményérõl a jelentkezõket tájékoztassa.

Óvodák
Napsugár Óvoda (78)

Horvát Óvoda (60)
Hagyományõrzõ Óvoda
(81)

Szivárvány Óvoda (180)

Csoportok
Vegyes 1
Vegyes 2
Vegyes 3
Vegyes 1
Vegyes 2
Kiscsoport
Középsõ csoport
Nagycsoport
Vízipók
Bambi
Kenguru
Micimackó
Katica (lakótelep)
Darázs-garázs (lakótelep)
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Tököl Város Képviselõ-testülete
1) hozzájárul a 2008/2009-es tanévben a fenntartásában mûködõ óvodákban a maximális csoportlétszámtól való eltéréshez, egyben kérelmet nyújt be az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponthoz a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezésére az alábbi táblázat szerint:

Csoport tényleges létszáma (fõ)
25
25
28
30
30
24
27
30
30
30
30
30
30
30

OKÉV engedély szükséges (fõ)
0
0
3
5
5
0
2
5
5
5
5
5
5
5
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2) felkéri a jegyzõt és az óvodavezetõket a maximális csoportlétszám túllépés engedélyezése iránti kérelem elõkészítésére, és
felhatalmazza a polgármestert a kérelem aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul a Tököli Karate
Sportegyesület névhasználatához.
Tököl Város Képviselõ-testülete az alapfokú oktatással kapcsolatos feladatának a Tököli Általános Iskola fenntartásával
eleget tesz, az igények kielégítéséhez szükséges férõhelyeket
biztosítja. A tököli lakóhellyel rendelkezõ gyermekek más oktatási intézménybe történõ beiratkozása esetén a fogadó intézmény, illetve fenntartója által támasztott anyagi igényeket a
fentiek alapján nem áll módjában támogatni.
Tököl Város Képviselõ-testülete az 53/2008. (II. 14.) számú
képviselõ-testületi határozatát visszavonja azzal, hogy a Szent
Rókus Kórház Szájsebészete részére az ellátás javítására biztosított 100.000 Ft támogatást az Alapítvány Tököl Szociálpolitikai
Lehetõségeinek Fejlesztéséért részére biztosítja szájsebészeti ellátást javító eszközök vásárlására, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete az elõterjesztés szerint jóváhagyja Tököl Város Szolgáltatástervezési Koncepcióját.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyûlési Biztosának levelében foglaltakat
tudomásul veszi, felkéri a polgármestert, hogy a feltett kérdésekre az alábbiak szerint adjon választ:
1) a 2008. évi költségvetési rendelet elõkészítése során a jogszabályban elõírt, valamint Tököl Város Önkormányzata és a
Szerb Kisebbségi Önkormányzat közötti Együttmûködési megállapodásban foglalt egyeztetések megtörténtek.
2) Tököl Város Képviselõ-testülete a kisebbségi önkormányzatok támogatásával kapcsolatban kialakult helyi gyakorlatot
eredményesnek tartja, és a kisebbségi önkormányzatok mûködését a jövõben is kiemelten segíti.
3) Tököl Város Képviselõ-testülete a költségvetési rendelet
elõkészítése során tájékoztatta a kisebbségi önkormányzatokat,
hogy a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásával egyidõben –
lehetõségeihez képest – további 500 eFt támogatást biztosít számukra. A költségvetési beszámoló jelen ülés napirendje, a képviselõ-testület valamennyi Tökölön mûködõ kisebbségi önkormányzatnak, köztük 137/2008. (IV. 30.) számú határozatával a
Szerb Kisebbségi Önkormányzatnak is 166 eFt 2008. évi mûködési támogatás-kiegészítést biztosított.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2900. hrsz.-ú (volt 045)
táblában lévõ ingatlanok tulajdonosai kérelmében foglaltakat
az eddig kialakult gyakorlat alapján bírálja el, a közvízhálózat
fejlesztési hozzájárulástól eltekinteni nem áll módjában.
Tököl Város Képviselõ-testülete felkéri a jegyzõt a város területén lévõ buszvárók cseréjével, korszerûsítésével és reklámfelületek elhelyezésével összefüggõ pályázati kiírás elõkészítésével és képviselõ-testület elé terjesztésével.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a polgármester útján felkéri a mûszaki irodát, hogy a volt
egészségház hasznosítása céljából a tervpályázati eljárást készítse elõ.
2) a 2008. évi útépítési programban jelenleg a Ledina dûlõ utcát (Kossuth L. u. – Csépi u. közötti szakaszon) kívánja megépíttetni a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által
kiírásra kerülõ „Települési önkormányzatok szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása” címû pályázat benyújtásával, a felújítási, beruházási programról szóló
elõterjesztésben megfogalmazott további útépítési igényekre a
költségvetés helyzetének függvényében a II. félévben visszatér.
3) tudomásul veszi, hogy a városközpont rekonstrukciós,
kompút, valamint a Szivárvány Óvoda felújítására vonatkozó
pályázat beadásra került, a térfigyelõ kamerák kiépítésére vo-

A
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natkozó döntés megszületik, valamint a buszmegállók cseréjére vonatkozó feladat-meghatározás megtörtént.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírásra került pályázatára
1) a 0254 hrsz-ú út felújítási munkáinak támogatására pályázatot
nyújt be, az önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges saját
forrás összegét a 25% önrészt, az út felújítási munkáira, összesen
2.455.200 Ft-ot a felhalmozási céltartalék keret terhére biztosítja.
2) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos nyilatkozatok kibocsátására.
Tököl Város Képviselõ-testülete Tököl Város belterületén (Tököl temetõ bejárat mellett, és a Duna utca bejáratánál) 2007. évben
2 db térfigyelõ kamera telepítésére a benyújtott árajánlatok közül,
az AVS Telekom Kft. bruttó 6.026.550 Ft-os ajánlatát fogadja el. Az
ajánlati ár fedezeteként a 2008. évi költségvetés közbiztonsági feladatok térfigyelõ rendszer kiépítése keretet jelöli meg. Felkéri a polgármestert a vállalkozóval történõ szerzõdés megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra kerülõ „Települési
önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat
felújításának támogatása” címû pályázat kidolgozásával a M&F
Szervezési céget bízza meg, a pályázaton elnyert összeg bruttó
4%-áért, max: 304.740 Ft erejéig, a felhalmozási céltartalék keret terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra kerülõ „Települési önkormányzatok szilárd
burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása” címû pályázatra a Ledina dûlõ u. (Kossuth L. u. – Csépi u.
közötti szakaszon) vonatkozó a pályázati anyagot benyújtsa. A
pályázathoz szükséges önrészt bruttó 7.618.500 Ft-ot a 2008.
évi felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Villamos Tanácsadó és
Tervezõ Kft. által benyújtott kérelemére, a 1577 utca 21578/7
hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.

2008. május 22-i Kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
polgármester 2008. június 23–27. között 5 nap szabadságot
igénybe vegyen.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) tudomásul veszi, hogy a szennyvíztisztító rekonstrukciójára vonatkozó pályázat elkészítésére a polgármester a VTK INNOSYSTEM Kft.-vel (1095 Budapest, Kvassay Jenõ út 1.) kötött szerzõdést,
2) a 287/2007. (XI. 5.) számú, valamint a 27/2008. (II. 14.)
számú képviselõ-testületi határozatot visszavonja és a határozat
mellékletét képezõ Együttmûködési megállapodást köti az Új
Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP), Egészséges, tiszta települések prioritási tengely, szennyvízelvezetés és -tisztítás konstrukciója (KEOP 1.2.0)
címû pályázaton történõ indulás érdekében,
3) felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képezõ Együttmûködési megállapodás aláírására.

EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Alulírottak, Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fõ u. 117.
képv.: Hoffmann Pál Polgármester),
Halásztelek Nagyközség Önkormányzata
(2314 Halásztelek, Posta köz 1.
képv.: Szentgyörgyi József Polgármester),
Szigethalom Város Önkormányzata
(2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 1.
képv.: Fáki László Polgármester)
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megállapodunk abban, hogy a címben szereplõ projekt megvalósítására, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében
meghirdetett, kétfordulós pályázatra, az „Egészséges, tiszta települések” prioritási tengely mentén, közös pályázatot dolgozunk ki és nyújtunk be.
1. Az együttmûködõ Önkormányzatok Testületei tudomásul
veszik azt a körülményt, hogy a kétfordulós támogatási pályázat elsõ fordulójának tárgya a projekt-elõkészítési szakasz,
melynek keretében a Pályázati Dokumentációt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága,
mint Közremûködõ Szervezet (1012 Budapest, Márvány utca 1/C), valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Irányító Hatóság által kiadott Pályázati Útmutató formai és tartalmi elõírásai szerint kell benyújtani.
2. Az együttmûködési megállapodás tárgyának és céljának
megfogalmazása.
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, szennyvízelvezetés
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 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.
3. A projekt elõkészítés költségéhez (pályázat elsõ fordulója) a
szükséges önerõ nettó 7.605 eFt, melyet a felek a Szigetcsép
és Szigetújfalu által befizetett rácsatlakozási díj terhére biztosítják, az alábbiak szerint: Szigethalom Önkormányzata a teljes önerõ 42,7%-át, azaz 3.239.730 Ft-ot, Tököl Önkormányzata a teljes önerõ 34,7%-át, azaz 2.638.935 Ft-ot, Halásztelek Önkormányzata a teljes önerõ 22,7%-át, azaz
1.726.335 Ft-ot.
4. A beruházás tételes költség megoszlását az együttmûködési
megállapodás melléklete képzi.
5. Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a projekt
elõkészítési fázisban Tököl Város Önkormányzata fogja ellátni a Gesztor szerepét.
6. Gesztorként Tököl Város polgármesterét, Hoffman Pált kérik fel, aki a felkérést elfogadja.
7. Az Önkormányzatok felhatalmazzák a Gesztor Önkormányzat törvényes képviselõjét a beruházás elõkészítésével kapcsolatos szerzõdések aláírására, az operatív intézkedéseket
meghozatalára, valamint a Projekt menedzsment szervezet
vezetésére.
8. Tököl Város Önkormányzata jelenik meg pályázóként.
9. A Gesztor szervezetének feladata a pályázattal kapcsolatos
adminisztratív és lebonyolítási feladatok ellátása.
10. A Gesztor Önkormányzat felel a pályázati dokumentációkban
(elsõ forduló) megfogalmazott feladatok megvalósításáért. Jogosult a többi Önkormányzat felé intézkedéseket tenni.
11. A Gesztor Önkormányzatnak beszámolási, tételes elszámolási kötelezettsége van a többi önkormányzat felé.
12. A megállapodást kötött Önkormányzatok 3 fõs bizottságot
állítanak fel, melybe minden önkormányzat a polgármestert delegálja. A felmerülõ kérdéseket egyhangúlag lehet
megszavazni.
13. Amennyiben az 1. fordulós támogatási pályázatot, a Bíráló
Bizottság ajánlása alapján, a KEOP program befogadja, a
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Pályázati Útmutató elõírásainak megfelelõen a társult Felek
kötelezik magukat arra, hogy a projekt-elõkészítési szakaszra létrehozott Együttmûködési Megállapodást önálló jogi
személyként eljáró Társulási Szerzõdéssé alakítják át.
A Társulási Megállapodás megkötésénél a Tagok a vonatkozó
hazai irányadó jogszabályokat, különösen a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit veszik figyelembe.
A Társulási Szerzõdés meghatározza:
• A Társulás célját
• A Társulás telephelyét
• A Társulás jogállását
• A Társulás kötelezettségeit
• az együttmûködési és felelõsségvállalási kötelezettség területén
• szervezeti, jogi, gazdasági területen
• mûszaki területen
• A Társulás gazdálkodását, vagyonát
• A Társulás díjpolitikáját
• A Társulás belsõ szervezeti rendszerét
• A projektmenedzsment, mint munkaszervezet jogait és kötelezettségeit
• Tartalmazza a Társulásra átruházott önkormányzati feladatés hatásköröket.
• Rögzíti a tagsági jogviszonyt és a társulás bõvítését, ill. a megállapodás megszûnésének feltételeit
• A Társulási Szerzõdésben szerepel a részletes költségfelosztás,
tulajdoni hányad, az egyes önkormányzatokra jutó önrész
összege, valamint a keletkezett többletkapacitás megosztása
• Része a Szerzõdésnek a feladatmegosztás és ütemterv
14. A résztvevõ Települések Önkormányzatai önállóan felelõsek az általuk szolgáltatott adatok helyességéért és teljességéért.
15. A tagok tudomásul veszik, hogy az együttmûködési megállapodás aláírása után az együttmûködésbõl való kilépés
nem lehetséges.
16. Új tag felvétele csak közös megegyezés alapján történhet.
Az új tagot a csatlakozással egyidejûleg az addig a pályázat
elkészítésével kapcsolatosan felmerült költségek viselésére
az új tulajdoni hányad arányában kötelezik.
17. A települési önkormányzatok testületi határozatban hatalmazzák fel a polgármestereket a jelen Együttmûködési
Megállapodás aláírására.
A fentiekben foglaltakkal egyetértek, azt, a részemre kiállított testületi felhatalmazás alapján, aláírásommal tanúsítom
(dátum, olvasható aláírás, bélyegzõ):
Dátum:
Tököl Város Önkormányzata
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ
Halásztelek Nagyközség Önkormányzata
Szentgyörgyi József polgármester Baloghné Dr. Nagy Edit
Szigethalom Város Önkormányzata
Fáki László polgármester
Dr. Stiebel Viktória jegyzõ
Tököl Város Képviselõ-testülete támogatja a Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság vezetõi feladatainak ellátására dr.
Öveges Kristóf r. õrnagy kinevezését.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2008-2009. év közétkeztetési szolgáltatója kiválasztására egyszerûsített közbeszerzési
eljárást indít. Ennek érdekében
1) a határozat mellékletét képezõ ajánlati felhívást elfogadja.
2) a közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának tagjaivá az
alábbi személyeket jelöli ki: Szummer Józsefné, Istvánov
Gergelyné, Kiss Tiborné, Erdei Tiborné, Gergics Márta, Giczi
Miklós és Ferenczi László. A bíráló bizottság elnökének Giczi
Miklóst jelöli ki.
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3) az 1) jelzett közbeszerzés teljes körû lebonyolításával az
Origo-Mix Kft.-t bízza meg, 250.000 Ft+ Áfa megbízási díjért,
melynek fedezetéül a Polgármesteri Hivatal költségvetésében
tervezett szakértõi díjkeretet jelöli meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2007. évben lefolytatott
közbeszerzésekrõl szóló tájékoztatást elfogadja, felkéri a jegyzõt, hogy az éves statisztikai összegzést a Közbeszerzések Tanácsának küldje meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) az uszoda üzemeltetésére kiírt egyszerûsített közbeszerzési eljárás nyertesének nyilvánítja a TVCs Kht.-t, az általa benyújtott pályázat alapján és a tárgyalás során megállapított évi
36.000.000 Ft+Áfa üzemeltetõi díj elfogadásával.
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a TVCs Kht.-val a határozat mellékletét képezõ üzemeltetési szerzõdést megkösse.

LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI SZERZÕDÉS
amely létrejött egyrészrõl Tököl Város Önkormányzata, címe: 2316 Tököl, Fõ u. 117., adószáma: 15393290-2-13, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11742252-1539329000000000, KSH szám: 15393290 7511 321 13, mint létesítmény tulajdonos (továbbiakban: Tulajdonos), képviseli: Hoffman Pál, polgármester
másrészrõl a Tököli Víz- és Csatornamû Üzemeltetõ Kht.
(TVCS Kht.), címe: 2316 Tököl, Fõ u. 143., adószáma:
18671252-2-13 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 1174225220049612-00000000, KSH szám: 18671252-4100-571-13,
mint létesítmény üzemeltetõ (továbbiakban: Üzemeltetõ) között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett.
A szerzõdés tárgya
1.) Az Üzemeltetõ vállalja a tököli városi uszoda üzemeltetését, amely egyrészt magában foglalja az uszodalétesítmény mûködtetését, másrészt a létesítményben kialakított üzlethelyiségek (továbbiakban: létesítmény) hasznosítását.
2.) Az üzemeltetõ köteles a rábízott vagyont 2008. június 1.
napjától 2009. május 31. napjáig üzemeltetni. A Tulajdonos
köteles a szerzõdés idõtartamára, egy évre 36.000.000 forint
(azaz harminchatmillió forint) +Áfa éves üzemeltetési díjat, azaz 3.000.000 forint (azaz hárommillió forint) + Áfa havi üzemeltetési díjat, az Üzemeltetõ által kiállított számla ellenében 8
naptári napon belül banki átutalással az Üzemeltetõ bankszámlájára megfizetni.
A felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltetõ által kiállított számlán szereplõ szolgáltatás teljesítési idõpontja a
tárgyhó utolsó napja.
Az üzemeltetési díj késedelmes megfizetése esetén az Üzemeltetõ jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ késedelmi kamatra.
Az Üzemeltetõ kötelezettségei
4.) Az Üzemeltetõ feladata a szerzõdés tárgyát képezõ uszoda létesítmény teljes körû, folyamatos és szakszerû mûködtetése, üzemeltetése. Az Üzemeltetõ köteles a mûködtetést a vonatkozó jogszabályok alapján végezni.
Az Üzemeltetõ felelõs a létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó jegyárusítási szolgáltatások alkalmazásáért, különösen a
jegyek személyesen történõ értékesítéséért.
5.) Az Üzemeltetõ köteles a szolgáltatás folyamatosságának
fenntartásához szükséges technikai és személyi feltételeket biztosítani. Köteles hibaelhárító részleget üzemeltetni, folyamatosan mûködõ ügyeleti szolgálatot szervezni és olyan munkarendrõl gondoskodni, amelynek keretében az uszoda üzemeltetésében keletkezett hibát, üzemzavart a nyitvatartási idõben a
fürdõvendégek testi épségének és egészségének veszélyeztetése nélkül el lehet hárítani, vagy a hibás egységet biztonságosan
üzemen kívül lehet helyezni.
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6.) Az adatszolgáltatás és az információáramlás mindenkori
biztosítása érdekében az Üzemeltetõ köteles az üzemeltetéssel
összefüggõ adatokról nyilvántartást vezetni, a nyilvántartás
korszerûsítése során a Tulajdonos igényeit figyelembe venni.
7.) Az Üzemeltetõ a jelen szerzõdés szerinti jogai gyakorlásából és kötelezettségei teljesítésébõl származó minden költséget
és kiadást maga visel. Költségeirõl a tárgyhót követõen tételes
kimutatást készít Tulajdonos felé.
A Tulajdonos kötelezettségei
8.) A Tulajdonos önkormányzat, jelen szerzõdés aláírásával
egyidejûleg kinyilatkozza, hogy a korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonát képezõ uszodalétesítményt és a 2. számú mellékletben felsorolt, a mûködtetéshez szükséges tartozékokat átadás-átvételi jegyzõkönyv alapján az Üzemeltetõ rendelkezésére bocsátja.
A Felek rögzítik, hogy az uszodalétesítmény és a 2. számú
mellékletben felsorolt tartozékok a Tulajdonos tulajdonában
maradnak. A megrongálódott vagy megsemmisült tartozékok
jelen szerzõdés idõtartama alatti pótlásáról az Üzemeltetõ saját
költségén köteles gondoskodni. A szavatossági idõn belül, a
szavatosság körén belül felmerült hibák, károk érvényesítése az
Üzemeltetõ feladata.
Az esetlegesen felmerülõ felújítási munkák elvégeztetése Tulajdonos feladata, a munkaterület elõkészítése és amennyiben
azt a munka jellege lehetõvé teszi, a felújítási munkálatok során
a folyamatos üzemeltetés megszervezése Üzemeltetõ feladata.
9.) A létesítmény üzemeltetéséhez szükséges közmûvekre (villany, gáz, telefon) vonatkozó szerzõdéseket a Tulajdonos köti
meg az érintett szolgáltatókkal, míg a vízközmûre vonatkozó
szerzõdés rendezése az Üzemeltetõ feladata. A telefon, a villany
és gáz közmûszerzõdések megkötésébõl származó minden kiadást és költséget, valamint a szerzõdések szerinti közmûszolgáltatási díjakat a Tulajdonos köteles teljes egészében és kizárólagosan viselni. A Tulajdonos köteles ezen szerzõdéses kötelezettségeit teljesíteni, és minden közmûdíjat idõben megfizetni.
A Felek jogai és egyéb kötelezettségei
10.) Az Üzemeltetõ jogosult az önkormányzati törzsvagyonba
tartozó, üzemeltetésre átvett egyes vagyontárgyak kezelésére,
használatára, hasznainak szedésére. Az Üzemeltetõ ugyanakkor
nem jogosult a Tulajdonos elõzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül
a létesítmény területén (akár a felépítmény külsõ részén, akár az
épületen belül) vagy a telken bármely olyan változást végrehajtani, amely változtatás a jelen szerzõdés hatálybalépésekor érvényes részletes kiviteli tervhez képest módosítást eredményezne.
11.) Az Üzemeltetõ az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyakra vonatkozó használati jogát, valamint az
üzemeltetési tevékenység gyakorlásának jogát nem idegenítheti el, azt nem pénzbeni hozzájárulásként gazdasági társaságba
nem viheti be. Az Üzemeltetõ esetleges felszámolása esetén az
átadott önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyak
a hitelezõi követelések fedezetéül nem szolgálhatnak.
12.) Az Üzemeltetõ az átadott vagyontárgyakat – a jó gazda
gondosságával – rendeltetésszerûen köteles használni, köteles
azok tervszerû és szükséges karbantartási munkáit elvégezni és
az állagát megóvni.
13.) A Tulajdonos, illetve a Tulajdonos felhatalmazott képviselõi jogosultak az üzemeltetett létesítmény bármely idõben történõ felkeresésére a szerzõdés idõtartama alatt, a létesítmény
szerzõdés szerinti üzemeltetésének ellenõrzése céljából. Az ellenõrzést minden esetben úgy kell megszervezni és lebonyolítani, hogy az ne zavarja ésszerûtlen mértékben a létesítmény
Üzemetetõjét, tisztségviselõit, alkalmazottait jelen szerzõdés
szerinti feladataik végrehajtásában és jogaik gyakorlásában.
Az Üzemeltetõ az ellenõrzések alkalmával minden ésszerû
segítséget köteles megadni a Tulajdonosnak, illetve a Tulajdo-

Városházi hírmondó
nos felhatalmazott képviselõinek. Amennyiben a Tulajdonos az
ellenõrzést elõzetesen, az ellenõrzés napját legalább 5 nappal
megelõzõen bejelenti, úgy az Üzemeltetõ köteles az elõzetes
bejelentésben kért bármely, az Üzemeltetõre vonatkozó cégiratot, könyvelési dokumentumot vagy egyéb dokumentumot a
Tulajdonos, illetve felhatalmazott képviselõi rendelkezésére bocsátani az ellenõrzött létesítményben.
14.) Ezen szerzõdés a 2.) pont szerinti határozott idõ letelte
miatti megszûnése esetén az Üzemeltetõ az általa átvett vagyontárgyakat köteles a Tulajdonos részére visszaszolgáltatni.
15.) Az uszoda vízfelülete, valamint az edzõterem, masszázshelyiség, büfé hasznosításáról a Tulajdonos által kötött szerzõdések e szerzõdés függelékét képezik.
16.) A rendeltetésszerû üzemeltetés mellett esetlegesen elõforduló 3. személynek okozott károk esetére az Üzemeltetõ teljes körû felelõsségbiztosítással rendelkezik jelen szerzõdés teljes idõtartama alatt.
A felelõsségbiztosítást úgy kell megkötni, hogy az az üzemeltetést végzõ személyzet tevékenysége folytán vagy a létesítmény
szerkezetének, felszereléseinek hibájából a létesítményt látogató
oda belépõ külsõ személyeknek mind az élete, testi épsége vagy
egészsége esetleges károsodására, mind pedig vagyontárgyaikban bekövetkezett károkra fedezetet nyújtson.
Az üzemeltetett vagyont elemi csapás ellen a Tulajdonos köteles biztosítani. A vagyonbiztosítás díját a Tulajdonos viseli.
Az Üzemeltetõ által nyújtott szolgáltatás igénybevételének
szabályai
17.) Az uszoda szakszerû és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes mûszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi elõírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit az Üzemeltetõ üzemeltetési szabályzatban határozza meg, amelyhez a Tulajdonos
jóváhagyása szükséges. Az üzemeltetési szabályzat tartalmazza:
– az üzemvitelre,
– a technológiai folyamatokra,
– az idõszakos mûszaki, vízminõségi ellenõrzésekre és vizsgálatokra,
– a közfürdõ-szolgáltatásokra és közönségforgalomra,
– az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeire –
ideértve az egyéni védõeszköz juttatás rendjének meghatározását, a munkavédelmi oktatás rendjét, az idõszakos ellenõrzés személyi, tárgyi és szervezési feltételeit –, valamint
a szolgáltatást igénybe vevõk balesetének megelõzésére,
– az elõzetes és idõszakos egészségügyi vizsgálatokra, illetve
ezek betartására vonatkozó részletes szabályokat.
Belépõjegy, Bérleti díj
18.) Az uszoda létesítmény szolgáltatásainak igénybevételére
árusított belépõjegyet az Üzemeltetõ a tulajdonos nevében és javára szedi be, és ugyanígy jár el az uszoda létesítményben kialakított
üzlethelyiségek bérbeadásából származó bérleti díj tekintetében is.
19.) Tekintettel arra, hogy az Üzemeltetõ a Tulajdonos helyett,
de a Tulajdonos nevében állítja ki a belépõdíjról és a bérleti díjról a számlát, ezért figyelemmel kell lennie az egyszerûsített
számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló
24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 1. § (8) bekezdésében foglaltakra.
20.) A Tulajdonos nevében és javára beszedett összeg az Üzemeltetõnél nem képez adóalapot, mert az Áfa. tv. 22. § (4) bek.
b) bek. kimondja, hogy az adó alapjába nem tartozik bele az az
összeg, melyet más nevében és javára szednek be, és a nyilvántartásban elszámolási kötelezettségként szerepeltetnek.. A Tulajdonos nevében kiállított számlák másolatát a tárgyhónapot
követõ hónap ötödik napjáig az Üzemeltetõ köteles megküldeni a Tulajdonos részére. Az Üzemeltetõ a Tulajdonos nevében
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és javára beszedett összegekkel havonta, a tárgyhót követõ hónap tizedik napjáig köteles elszámolni.
A szerzõdés megszûnése
21.) Az üzemeltetési szerzõdés megszûnik:
• a 2.) pontban meghatározott szerzõdéses idõtartam lejártával;
• az Üzemeltetõ jogutód nélküli megszûnésével;
• a Tulajdonos az üzemetetési díj fizetésével késedelembe esik,
azt felhívás ellenére sem fizeti meg;
• az Üzemeltetési szerzõdés felmondásával.
Az üzemeltetési szerzõdés felmondási jogot a felek csak a
másik fél súlyos szerzõdésszegése esetén gyakorolhatják.
Súlyos szerzõdésszegésnek minõsül az Üzemeltetõ részérõl:
– a jelen szerzõdésben vállalt kötelezettségeit neki felróható
okból, tartósan a Tulajdonos írásbeli felszólítását követõen sem
teljesíti;
– az üzemeltetõ a Tulajdonos törzsvagyonához tartozó vagyont elidegeníti, vagy nem pénzbeni hozzájárulásként gazdasági társaságba viszi.
A szerzõdés megszûnése esetén az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó, korábban átadott, átvett vagyontárgyakat az
Üzemeltetõ jelen szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen köteles visszaszolgáltatni.
Egyéb rendelkezések
22.) Szerzõdõ felek jelen üzemeltetési szerzõdésben foglaltakat a jogszabályi környezet változása miatt szükség szerint felülvizsgálják, szükség esetén módosítják. Ezen szerzõdés szerves
részét képezi az 1. és 2. számú melléklet.
23.) A jelen szerzõdéssel kapcsolatos esetleges jogvitáikat a felek megkísérlik békés úton rendezni, ennek eredménytelensége
esetére pedig alávetik magukat – hatáskörtõl függõen – a Ráckevei Városi Bíróság ill. a Pest Megyei Bíróság illetékességének.
Ezen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az e törvények által felhívott jogszabályok rendelkezései
az irányadók.
A felek a szerzõdést gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezõt írták alá.
Tököl, 2008. május 30.
Tulajdonos
Üzemeltetõ
Mellékletek:
1) Uszodalétesítmény tartozékainak leltára
Függelékek:
1) Uszoda vízfelület bérleti szerzõdése
(Zubor A.)
Uszoda vízfelület bérleti szerzõdése (vízitorna)
Edzõterem bérleti szerzõdése
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Zubor Sport Kft.-vel 2007. március 19-én kötött vízfelületre vonatkozó bérleti szerzõdést úgy módosítja, hogy 2008.
június 16-tól 2008. augusztus 18-ig a bérleti díj 50%-át köteles
a bérlõ megfizetni, az uszoda vízfelületének (tanmedence+
nagymedence) felét hétköznap 9,00-11,00, valamint 14,0016,00 óráig használhatja.
2) felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban foglaltak szerinti szerzõdés-módosítás aláírására,
3) 2008. június 16-tól 2008. augusztus 18-ig, naponta 11,0014,00 óra közötti idõszakban a diák és nyugdíjas napijegy árát
300 Ft-ban határozza meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 7/2008. (I. 28.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki.
1) felbontja Rostás Rebekával a tulajdonát képezõ Tököl
0115/5 hrsz-ú ingatlan 2/44 illetõségére és az Önkormányzat
tulajdonát képezõ csóri 2416 és 2417 hrsz-ú ingatlanokra kötött csereszerzõdést,
2) megbízza Ágics Péter bizottsági tagot az önkormányzat tulajdonát képezõ csóri 2416 és 2417 hrsz-ú ingatlanok értékesítésével. A vételárat kéri a felhalmozási céltartalékba helyezni,
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3) a felhalmozási céltartalék keret terhére – Rostás Rebeka
kérelmére – megvásárolja a Bábonymegyer belterület 605 hrsz
alatt nyilvántartott 694 m2 térmértékû ingatlant,
4) elcseréli a tulajdonát képezõ Bábonymegyer 605 hrsz-ú
ingatlant a Rostás Rebeka tulajdonát képezõ Tököl Szigetmajor 0115/5 hrsz-ú ingatlanban 2/44 illetõség tulajdonjogának
megszerzése érdekében,
5) felhatalmazza a polgármestert a jogügyletek lebonyolításával.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) Ép-Kert Kft. kérelmére a Huba utcában az újonnan kialakított ingatlanok víz- és csatornahálózat biztosítására a meglévõ vezeték meghosszabbításához,
2) Kiss Dénesné kérelmére a 045/45, 086/348, 2703, 2726
hrsz-ú utak melletti ingatlanok gázellátásához, a középnyomású gázvezeték kiépítéséhez,
3) Dr. Jaksa Istvánné kérelmére a 2940, 2957, 2965, 2923
hrsz-ú utak melletti ingatlanok gázellátásához, a középnyomású gázvezeték kiépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulását adja.

Rendeletek
Tököl Város Képviselõ-testületének 10/2008. (IV. 1.)
számú rendelete a szociális támogatások és a
gyermekvédelem helyi rendszerérõl 7/1998. (III. 3.)
számú rendelet módosításáról
Tököl Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többszörösen módosított 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) foglalt felhatalmazás alapján, az egyes szociális
tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvényben foglaltak figyelembevételével a szociális támogatások
és a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 7/1998. (III. 3.)
számú rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 3/A § (4), (5), (6), (7), (8) bekezdései hatályukat
vesztik.
2. § A R. 4. § (6) bekezdés b) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) A jövedelem igazolásához csatolni kell:
– havonta rendszeresen mérhetõ – nem vállalkozásból illetve
õstermelõi tevékenységbõl származó (továbbiakban: vállalkozó)
– jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ hónap
nettó átlagkeresetérõl szóló munkáltatói igazolást, vagy folyószámla kivonatot, vagy munkabérjegyzéket,
– munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelõzõ
hónapban folyósított ellátás igazolószelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,
– a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban kifizetett ellátás igazolószelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámlakivonatot,
– vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását az Sztvben meghatározottak szerint,
– egyéb személyek esetében a kérelmezõ büntetõjogi felelõssége mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelmérõl, valamint az alkalmi munkavállalói könyvet.”
3. § A R. 10. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § (2) A rendszeres szociális segély megállapításánál az
Sztv. 37/A-37/H §-ban és az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.”
4. § A R. 11. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülõ
személy a segély folyósításának idõtartama alatt az együttmûködési kötelezettségét
a) megszegi, akkor az Szt. 37/B § (2) bekezdés a) pontjában

foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a segély 6 hónapon keresztül 75%-os mértékben folyósítható,
b) súlyosan vagy két éven belül ismételten megszegi, a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. Az Szt. 37/B § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottakon kívül az együttmûködés súlyos megszegésének minõsül az is, ha:
– a segélyre jogosult vagy segélyezett a 11. § (1) bekezdésében megfogalmazott kötelezettségének a jogerõs határozat
kézhezvétele ellenére egyáltalán nem tesz eleget,
– a számára felajánlott megfelelõ munkalehetõséget nem fogadja el,
– a rendszeres szociális segélyben részesülõ neki felróható
okból a közcélú munkára vagy közhasznú munkára vonatkozó
idézésre nem jelenik meg, vagy a munkavégzést indokolatlanul
megszakítja,
– a Sztv. 25. § (4) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a segélyben részesülõnek felróható ok miatt nem lehet elvégezni.”
5. § A R. 11. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
(4) Az Szt. 37/H §-a szerinti közfoglalkoztatást az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és a GAMESZ szervezetén belül biztosítja.
6. § A R. 14. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Átmeneti segély évente hat alkalommal állapítható meg
úgy, hogy a megállapítások között legalább két hónapnak el
kell telnie, és a segélyek együttes összege a 15.000 Ft-ot nem
haladhatja meg.”
7. § A R. 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. § A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény feltételeit
a Gyvt. 19-20/A §-ai, valamint a Gyer. 65-68. §-ai szabályozzák.”
8. § A R. 16/A §-a hatályát veszti.
9. § A R. 18. § (2) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép,
továbbá a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
(2) Köztemetésként hamvasztást kell elrendelni. Kivételesen
indokolt esetben – egyedi döntés alapján – a polgármester a
helyben szokásos legolcsóbb temetésrõl rendelkezhet.
(3) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben
mentesíthetõ, amennyiben a családjában az egy fõre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét,
egyedülálló személy esetén háromszorosát nem haladja meg.
Az eltemettetõ szociális körülményei alapján a polgármester
fenti jövedelemhatártól eltekinthet.
10. § A R. 22/I. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„22/I. Az étkeztetés térítési díját a napi személyi térítési díj és
az igénybevett étkezések számának figyelembevételével kérelmezõ és vele közös háztartásban élõk vagy a térítési díj fizetésére kötelezett más személy rendszeres havi jövedelmétõl függõen az alábbi táblázatban foglaltak alapján kell megállapítani:
Kötelezett
rendszeres havi
jövedelme
egyedülálló esetén
a mindenkori
öregségi
nyugdíjminimum
%-ában

Kötelezett
rendszeres havi
jövedelme
családban élõ esetén
a mindenkori
öregségi
nyugdíjminimum
%-ában

Fizetendõ térítési
díj a napi térítési
díj %-ában

0-100%
101-130%
131-160%
161-200%
201%-

0-100%
101-130%
131-160%
161-200%
201%-

15%
35%
50%
75%
100%
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11. § A R. 25. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Étkeztetésben azon személy részesülhet, aki 70. életévét
betöltötte, vagy az (1) bekezdés b)–e) pontjaiban foglaltakat az
alábbi iratokkal igazolja.
12. § A R. 25. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A szociális rászorultság igazolására a következõ iratokat,
nyilatkozatokat lehet elfogadni:
a) az egészségi állapoton, illetve a betegségen alapuló szociális rászorultság esetében e rendelet 3. számú melléklete szerinti, két évnél nem régebbi
aa) igazolást, amelynek 1. pontjában az ellátást igénylõ besorolása a b)–d) pont szerinti, és a felülvizsgálat határideje –
amennyiben megjelöl ilyet – nem járt le, illetve
ab) pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt;
b) a súlyos fogyatékosság igazolására az Szt. 65/C. §-ának (6)
bekezdése szerinti iratot,
c) hajléktalan személynek minõsül az Szt. 4. § (2) bekezdése
szerinti személy, melyet személyi okmányainak bemutatásával
igazolhat.”
13. § A R. – e rendelet melléklete szerinti – 3. számú melléklettel egészül ki: 14. § A R. 25. § (4) bekezdése hatályát veszti.
15. § A R. 27. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A nappali ellátást nyújtó idõsek klubja a saját otthonukban
élõ, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy
idõs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetõséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetõ higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá
igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.”
16. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2008. március 18.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ
A 10/2008. (IV. 1.) számú rendelet melléklete: IGAZOLÁS
az étkeztetést igénybe vevõ egészségi állapotáról
Név (születési név): .......................................................................
Születési hely, idõ: .........................................................................
Lakóhely: .......................................................................................
TAJ szám: .......................................................................................
1. Önellátásra vonatkozó megállapítások:
a) Önellátásra képes.
b) Önellátásra részben képes: rendszeres ellátást igényel.
c) Önellátásra nem képes: folyamatos ellátást igényel, idõszakosan fekvõ.
d) Önellátásra nem képes: 24 órás ellátást igényel, ágyban fekvõ.
2. Állapota:
változhat – végleges (megfelelõ aláhúzandó)
Amennyiben az állapot változhat, a következõ felülvizsgálat
idõpontja: .........................................................................
Dátum: ............................................. P. H.
Orvos neve, aláírása: .......................................................

Tököl Város Képviselõ-testületének
11/2008. (V. 1.) számú rendelete
Tököl Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Tököl Város Önkormányzat Képviselõ-testülete (a továbbiakban
a képviselõ-testület) az államháztartásról szóló többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján Tököl Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. §
(1) A képviselõ-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtását
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a.) 1.631.680 eFt, azaz – Egymilliárd-hatszázharmincegymillió-hatszáznyolcvanezer – forint bevétellel,
b.) 1.545.002 eFt, azaz – Egymilliárd-ötszáznegyvenötmilliókettõezer – forint kiadással és
c.) 215,5 fõ tényleges létszámmal
fogadja el, 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 fogadja el
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 m) és n) 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 fogadja el a tényleges létszámokat.
(4) A képviselõ-testület a rendelet 3. számú melléklete szerint
fogadja el a polgármesteri hivatal kiadásait feladatonkénti
bontásban.
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(5) A képviselõ-testület az önkormányzat összes felújítási
kiadását 437eFt-tal, azaz – Négyszázharminchétezer – forinttal fogadja el, melynek jogszabály szerint elõírt bontását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(6) A képviselõ-testület az önkormányzat összes felhalmozási kiadását 306.329 eFt-tal, azaz – Háromszázhatmillióháromszázhuszonkilencezer – forinttal fogadja el, melynek
bontását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(7) A képviselõ-testület a céltartalékok felhasználását a 6.
számú melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselõ-testület a hitelállomány-kimutatást e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselõ-testület a több éves kihatással járó döntések
végrehajtását évenkénti bontásban a 8. számú melléklet szerint
fogadja el.
(10) A képviselõ-testület a közvetett támogatások kimutatását és szöveges indoklását e rendelet 9. számú melléklete
szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselõ-testület a pénzforgalmi kimutatást a 10.
számú melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal 2007.
december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. számú, a
GAMESZ 2007. december 31-i állapotú vagyonát a 12. számú
melléklet szerint fogadja el.
3. § A képviselõ-testület az önkormányzat egyszerûsített
beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést a 13. számú melléklet szerint fogadja el.
4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2008. április 17.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ

Tököl Város Képviselõ-testületének
12/2008. (V. 1.) számú rendelete
Tököl Önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl szóló
4/2008. (II. 15.) 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 2008. évi költségvetésrõl szóló 4/2008. (II. 15.) 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 1.395.130 eFt-ban,
azaz – Egymilliárd-háromszázkilencvenötmillió-egyszázharmincezer – forintban, költségvetési létszámkeretét 217,5
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:
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-p) 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 Általános Iskola bevételeit és kiadásait a „2.2.6. Általános
Iskola” jelû tábla (a továbbiakban 2.2.6. számú melléklet)
m) a Gyermekjóléti Szolgálat bevételeit és kiadásait a „2.2.7.
Gyermekjóléti Szolg.” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.7. számú
melléklet)
n) a Bölcsõde bevételeit és kiadásait a „2.2.8.Bölcsõde” jelû
tábla (a továbbiakban a 2.2.8. számú melléklet)
o) 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)
p) 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 15.697 eFt-ban, azaz –
Tizenötmillió-hatszázkilencvenhétezer – 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 49.431 eFt-ban,
azaz – Negyvenkilencmillió-négyszázharmincegyezer –
forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 5. számú
melléklete tartalmazza.
(7) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 2.746 eFt-ban, azaz – Kettõmillióhétszáznegyvenhatezer – forintban állapítja meg (lásd 1.
számú, 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. számú mellékleteket)
b) mûködési céltartalékát 11.521 eFt-ban, azaz – Tizenegymillió-ötszázhuszonegyezer – forintban,
c) felhalmozási céltartalékát 43.929 eFt-ban, azaz – Negyvenhárommillió-kilencszázhuszonkilencezer– 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.
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