Városházi

hírmondó
Tököli Tükör melléklete IX.

Fontosabb képviselõ-testületi határozatok
2007. december 17-i kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete örömmel tapasztalta Halásztelek Nagyközség elmúlt 17 évi fejlõdését. Reményét fejezi ki,
hogy az egy éve megválasztásra került képviselõ-testület ezt a
folyamatot tovább erõsíti. Halásztelek Nagyközség várossá nyilvánítási kezdeményezését támogatja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a térfigyelõ kamerák kiépítési
és üzemeltetési költségeirõl szóló kiegészítõ megállapodást az
elõterjesztés szerint elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete nem járul hozzá a Szigetszentmiklós–Tököl SE Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2007. december 8-ai térítésmentes használatához, viszont a bérleti díjra
50%-os kedvezményt biztosít. Felkéri az intézményvezetõt, hogy
a helyiségbérleti szerzõdést a döntésnek megfelelõen módosítsa.
Tököl Város Képviselõ-testülete a BAU B & R Kft. kérelmét a
tököli 424/4 hrsz-ú ingatlan vételárának késedelmes megfizetésére elfogadja, a szerzõdés megkötését engedélyezi.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul, hogy a Tököli Római Katolikus Templom Magyar Énekkar részére nyújtott
50.000 Ft támogatás felhasználásáról az Énekkar 2008. július
31. napjáig nyújtsa be elszámolását, és felkéri a Polgármestert
a korábban megkötött megállapodás ez irányú módosítására.
Tököl Város Képviselõ-testülete Tököl Város Hulladék-gazdálkodási Tervének felülvizsgálatát megrendeli a Both és Tsai
Mérnökiroda Kft.-tõl (1061 Budapest, Paulay Ede u. 10.)
250.000 Ft+Áfa összegért, melynek fedezetéül az általános tartalékkeretet jelöli meg.

Tököl Város Képviselõ-testülete felkéri a GAMESZ vezetõjét,
hogy valamennyi oktatási intézményre vonatkozóan szerezze
be az árajánlatokat a világítás- és fûtéskorszerûsítésre, melyek
ismeretében készítsen elõterjesztést.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Tököl Város Településrendezési Terve és Építési Szabályzata módosítása és aktualizálása,
valamint a Tököli Repülõtér Szabályozási Terve és Építési Szabályzata anyagához a térségi terület felhasználási engedély kérelem elkészítésével a BAU-URB Kft.-t bízza meg a határozat
mellékletét képezõ háromoldalú tervezési szerzõdés szerint,
melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Tököl Város Képviselõ-testülete a határozat mellékletét képezõ
településrendezési megállapodást köti a Dalessa Építõipari
Kft.-vel. A szerzõdés aláírására felhatalmazza a Polgármestert.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul Szigethalom Város
Önkormányzatával a központi ügyeleti ellátásra 2007. június
18-án kötött megállapodás melléklet szerinti módosításához,
egyben felhatalmazza a polgármestert a „Megállapodás módosítás” aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete felhatalmazza
1) a jegyzõt, hogy 2008. évben 2 fõ közhasznú foglalkoztatott
foglalkoztatására vonatkozó megállapodást a Pest Megyei
Munkaügyi Központtal megkösse,
2) az intézményvezetõket, hogy 2008. évben az Általános Iskola esetében 1 fõ, a GAMESZ esetében 7 fõ közhasznú foglalkoztatott foglalkoztatására vonatkozó megállapodást a Pest
Megyei Munkaügyi Központtal megkössék.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2008. I. félévi munkatervét
az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Idõpont / napirend
Január
2008. évi költségvetési rendelet (I. olvasat)
Költségvetéssel kapcsolatos rendeletek, önkormányzati programok felülvizsgálata (I. forduló)
Egyedi kérelmek

Elõterjesztõ:
polgármester
polgármester
polgármester

Február
Költségvetéssel kapcsolatos rendeletek, önkormányzati programok felülvizsgálata (II. forduló)
2008. évi költségvetési rendelet megalkotása
Útépítési és járdakorszerûsítési program 2008. évi feladatai
TVCS KHT. 2008. évi üzleti terve, víz- és csatornadíj megállapítása
Egyedi kérelmek

polgármester
polgármester
polgármester
TVCS Kht.
ügyvezetõ
polgármester
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Március
Beszámoló a bizottságok és a polgármester 2007. II. félévi munkájáról és az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról
Közösségi pályázatok kiírása
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Beszámoló Bölcsõde, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Védõnõi Szolgálat, a Mûvelõdési Ház,
a Sportcsarnok, a GAMESZ munkájáról
Uszoda üzemeltetésének közbeszerzési eljárása
Közbeszerzési terv
Egyedi kérelmek

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
jegyzõ
polgármester

Április
2007. évi költségvetési beszámoló és könyvvizsgálói jelentés
2007. évi pénzmaradvány elszámolása
Tájékoztató a 2007. évben végzett ellenõrzésekrõl
A 2008. évi költségvetés módosítása (pénzmaradvány, elõirányzat módosítások átvezetése)
Önkormányzati felújítási, beruházási program (intézményi épület, parkok,
játszóterek, út-, járdahálózat, városközpont)
Egyedi kérelmek

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

A Képviselõ-testület 2008. II. félévi munkaterve
Közösségi pályázatok elbírálása
TVCS KHT. 2007. évi beszámolója az üzleti terv teljesülésérõl, a kommunális szolgáltatásokról
Alapítványi támogatási kérelmek
Beszámoló az óvodák mûködésérõl
Beszámoló az Általános Iskola mûködésérõl
Beszámoló az elsõ osztályok kialakulásáról, a beiratkozásokról és a nyolcadik osztályos tanulók
beiskolázásáról
Közétkeztetés közbeszerzési eljárása
Egyedi kérelmek

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester

polgármester
polgármester

Május
Június

Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) a GAMESZ személyi juttatás elõirányzatát csökkenti 1.146
eFt-tal, a munkaadókat terhelõ járulékokat 366 eFt-tal és növeli a felsorolt intézmények személyi juttatás és járulékait az alábbi összegekkel:
Intézmény megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat
terhelõ járulékok
Hagyományõrzõ Óvoda
120.000.38.000.Horvát Óvoda
120.000.38.000.Napsugár Óvoda
120.000.38.000.Szivárvány Óvoda
120.000.38.000.Általános Iskola
425.000.136.000.Bölcsõde
130.000.42.000.Sportcsarnok
111.000.36.000.2) felkéri a polgármestert, hogy az 1) pontban jelzett módosításokat a költségvetési rendeleten vezesse át, és azt terjessze
a képviselõ-testület elé.
Tököl Város Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Patiens Kft. (dr. Elekes Edit), dr. Kerékgyártó István
és dr. Balla Mária egészségügyi vállalkozókkal a határozat mellékletét képezõ szerzõdést megkösse.
MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSA
Amely létrejött a Tököl Város Önkormányzatát (2316 Tököl,
Fõ út 117.) képviselõ Hoffman Pál polgármester (továbbiakban: Megbízó), valamint ………………..….egészségügyi vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és
idõben az alábbi feltételekkel:
1. A felek rögzítik, hogy az 1992. december 3-án aláírt szerzõdést,
a 2) pont kivételével, a képviselõ-testület döntése értelmében,
2008. december 31-ig változatlan feltételekkel meghosszabbítják.

polgármester
polgármester
polgármester

2. Felek a szerzõdés-kiegészítést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezõt aláírják.
Tököl, 2007. december …
Vállalkozó
Megbízó
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) dr. Kerékgyártó István és dr. Balla Mária háziorvossal, a
Patiens Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (dr. Elekes Edit), valamint az Aesculap Gyógyító és Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társasággal kötött megbízási szerzõdést a
határozat 1, 2, 3, 4 melléklete szerint módosítja.
2) Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzõdés kiegészítésének 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 2. pontjában foglaltakat a rezsiköltség megtérítésére vonatkozóan az alábbiakban állapítják meg:
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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
Megbízott vállalja, hogy a rezsiköltségeket az általa kizárólagosan használt helyiségek nagyságának (m2) arányában megtéríti Megbízó részére a Megbízó által kiállított számla kézhezvételét követõ 8 napon belül.
Késedelmes teljesítés esetén a bérleti díj késedelmére vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
Tököl, 2007. ......................
Aesculap Gyógyító és
Tököl Város Önkormányzata
Egészségügyi Szolgáltató Bt.
Megbízó
Megbízott
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 a 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-tõl kezdõdõ hatállyal a Megbízó
rendelkezése alatt álló Egészségházban (2316 Tököl, Fõ u.
90.) látja el.
3. A felek a Megbízási szerzõdés 2. pontjában foglaltakat a rezsiköltség megtérítésére vonatkozóan az alábbiakban állapítják meg:
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
Megbízott vállalja, hogy a rezsiköltségeket az általa kizárólagosan használt helyiségek nagyságának (m2) arányában megtéríti Megbízó részére a Megbízó által kiállított számla kézhezvételét követõ 8 napon belül.
Késedelmes teljesítés esetén a bérleti díj késedelmére vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
Tököl, 2007. ................................
Tököl Város Önkormányzata Patiens Egészségügyi Szolgáltató Bt.
Megbízó
Megbízott
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 a dr. Kerékgyártó István egészségügyi vállalkozó háziorvos, a továbbiakban mint Megbízott részérõl az alábbiakban.
1. A felek rögzítik, hogy háziorvosi ellátás biztosítása érdekében egymással 1992. december 3-án megbízási szerzõdést
kötöttek.
2. A felek rögzítik, hogy a Megbízott a Megbízási szerzõdésben
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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
alábbiak szerint módosítják:
a) A Megbízó a háziorvosi ellátás számára bérleti díj mentesen
biztosítja a rendelõt és a kiszolgáló helyiségeket 2007. május
1. napját követõen kizárólag a praxis személyes ellátásáig.
b) A Megbízott kizárólagosan jogosult használni az I. számú
rendelõt a kapcsolódó helyiségekkel (orvosi szoba 16,57 m2,
nõvér szoba 9,37 m2, raktár 1,68 m2, vetkõzõ 1,68 m2, váró
6,44 m2, összesen 35,74 m2, míg közös használat mellett a
kiszolgáló helyiségeket.
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 Megbízott vállalja, hogy a rezsiköltségeket az általa kizárólagosan
használt helyiségek nagyságának (m2) arányában megtéríti
Megbízó részére a Megbízó által kiállított számla kézhezvételét
követõ 8 napon belül.
Késedelmes teljesítés esetén a bérleti díj késedelmére vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
Tököl, 2007. ................................
Tököl Város Önkormányzata
Dr. Kerékgyártó István
Megbízó
Megbízott
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 dr. Balla Mária egészségügyi vállalkozó háziorvos a továbbiakban, mint
Megbízott részérõl az alábbiakban.
1. A felek rögzítik, hogy háziorvosi 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
alábbiak szerint módosítják:
a) A Megbízó a háziorvosi ellátás számára bérleti díj mentesen
biztosítja a rendelõt és a kiszolgáló helyiségeket 2007. május
1. napját követõen kizárólag a praxis személyes ellátásáig.
b) A Megbízott kizárólagosan jogosult használni az I. számú
rendelõt a kapcsolódó helyiségekkel (orvosi szoba 10,08 m2,
nõvérszoba 8,06 m2, raktár 1,54 m2, vetkõzõ 1,68 m2, váró 9
m2, összesen 30.36 m2, míg közös használat mellett a kiszolgáló helyiségeket.
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 Megbízott vállalja, hogy a rezsiköltségeket az általa kizárólagosan
használt helyiségek nagyságának (m2) arányában megtéríti
Megbízó részére a Megbízó által kiállított számla kézhezvételét
követõ 8 napon belül.
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Késedelmes teljesítés esetén a bérleti díj késedelmére vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
Tököl, 2007. ................................
Tököl Város Önkormányzata
Dr. Balla Mária
Megbízó
Megbízott
2008. január 28-i kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2008. január 12-én megtartott
szülõk-nevelõk báljára térítésmentesen biztosítja a Mûvelõdési
Házat. A határozat egy példányával megkeresi az intézményvezetõt a helyiséghasználati szerzõdés módosítása ügyében.
Tököl Város Képviselõ-testülete az Egészségházban üresen álló
szolgálati lakás használatát 2008. január 25-tõl 2008. június 1ig térítésmentesen biztosítja a Tököl Városi Sportkör Labdarúgó Szakosztály részére.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul, hogy a Tököli
Öregfiúk Csapata a Sportcsarnokot öltözõvel, a 2008. évben,
minden hétfõn, 17,00 – 18,30 idõpontban térítésmentesen
használhassa.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a tököli 2041 hrsz-ú, 418/1255 részben tulajdonát képezõ
ingatlanilletõségre használati megállapodást köt Marics
Györgyné, Kun u. 6. szám alatti lakossal,
2) a 2040 és 2041 hrsz-ú ingatlanok elõtt kialakítja az utat –
meghosszabbítja a Kun utcát – az eredeti állapot szerint,
3) az 1-2. pontban szereplõ mûszaki és jogi munkarészek elkészítésével megbízza a polgármestert, egyben felhatalmazza a
szerzõdések aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1. a KMOP „közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” tárgyú pályázatra benyújtandó Tököl, Szivárvány Óvoda akadálymentesítése, bõvítése, felújítása, korszerûsítése
projekt 10%-os önrészét, bruttó 7.403.595 Ft-ot a 2008. évi
költségvetés terhére biztosítja.
2. a „Közoktatási Esélyegyenlõségi Helyzetelemzésrõl szóló tanulmány és Közoktatási Esélyegyenlõségi Terv”-et megismerte és elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) megbízza Ágics Péter bizottsági tagot a Rostás Rebekával
történõ tárgyalások lebonyolításával,
2) megbízza a polgármestert a Rostás Rebeka által elfogadott
ingatlan megvásárlásával, illetve az érdi önkormányzattal
történõ tárgyalások koordinálásával,
3) maximum 3 MFt erejéig felhatalmazza a polgármestert az
adásvétel és a csere lebonyolításával, valamint a szerzõdések
aláírásával.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Uszoda üdülési csekk elfogadóhellyé váljon,
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti Üdülési
Szolgálat Kft.-vel kötendõ „Elfogadóhelyi megállapodás”t –
melynek melléklete „Az üdülési csekk elfogadásának általános üzleti feltételei” és az adatközlõ lap – aláírja.
3) a regisztrációs díj összegét (évente fizetendõ), mely 2008ban 21.000 Ft+ÁFA, a 2008. évi költségvetésében biztosítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a határozat melléklete szerint
jóváhagyja Tököl Város 2008-2011 idõszakra vonatkozó informatikai stratégiáját.
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Tököl Város Képviselõ-testülete a 2008. évi vagyongazdálkodási irányelveknek megfelelõen felkéri a polgármestert, hogy
1) a Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási
tervérõl szóló 2/2004. (I. 27.)számú rendelet módosítását követõen, az 1413/38. hrsz-ú ingatlan változási vázrajza szerint
kezdjen tárgyalásokat az 1447/1., 1447/2., 1446., 1445.,
1444/1., 1444/2. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival, majd az
eredményrõl készítsen elõterjesztést,
2) az EPAG mögött a 2007. évrõl megmaradt közmûves 2 db
építési ingatlant hirdesse meg az értékbecslés aktualizálása
után, a határozat mellékletét képezõ árverési hirdetmény
szerint. Ugyanezen tömb Diófa sor utcai részén lévõ 8 db
építési telek közmûvesítésének feltételeirõl készítsen elõterjesztést, amelynek ismeretében, illetve a költségvetés helyzetének figyelembevételével döntenek a kiépítés és értékesítés
feltételeirõl,
3) folytassa a Madách utca, Hársfa utca tömbbelsõ feltárással
érintett ingatlan tulajdonosaival a tárgyalásokat, és annak
eredményérõl készítsen elõterjesztést,
4) készítsen elõterjesztést a volt KMB lakás értékesítésének lehetõségeirõl,
5) vizsgálja meg a Rendõrõrs és a Védõnõi Szolgálat volt ÖNO
épületében történõ elhelyezésének lehetõségét, egyben a Fõ
út 112. számú ingatlan vonatkozásában készítsen hasznosítási javaslatokat,
6) készítsen elõterjesztést a régi temetõ melletti, a Katolikus
Egyház tulajdonában lévõ (jelenleg a park része) terület
megvásárlásának a lehetõségeirõl,
7) a régi GAMESZ és a református templomhoz épített parkoló és a Piac téri üzletsort körülvevõ magánterületekbõl a belsõ tömbfeltáráshoz szükséges területek megvásárlására készítsen javaslatot,
8) dolgozzon ki javaslatokat a Vásár téren kialakítható telekcsoport hasznosítására és a Vásár téri temetõ kegyeleti parkká
alakítására,
9) mérje fel a régi Egészségház társasházzá, szolgáltató házzá
vagy irodaházzá alakításának költségeit, a hasznosításból befolyó bevételi lehetõségeket, és készítsen errõl elõterjesztést,
10) folytasson tárgyalást a Bem utca kiszélesítésével kapcsolatosan.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Tököl Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2316 Tököl, Fõ
út 117.) nyilvános árverésen értékesíti az alábbi építési ingatlanait:
HRSZ Terület/mûv. ág
Kikiáltási ár
Hely
421/3 864 m2 /kert
4.320.000 Ft+Áfa Tököl, Akácos u.
421/6 972 m2 /kert
4.860.000 Ft+Áfa Tököl, Akácos u.
Az ingatlan besorolása: Kertvárosias lakó 1., amely laza beépítésû, összefüggõ nagy kertes, több önálló egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. Az ingatlanok a közterületen kiépített közmûhálózatra ráköthetõk.
Az árverés ideje: 2008. március 4. 15.00 óra
Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal Tököl
Az árverésre a helyszínen lehet jelentkezni. Az árverés licitálással történik, a licitlépcsõ 10.000 Ft-onként emelkedik. Amenynyiben az ingatlanra licitálás nem történik, azt a kikiáltási áron
kell értékesíteni, tehát az árlejtés nem megengedett. A licitálás
gyõztese az aki az ingatlanra a legmagasabb vételárat ajánlja.
A licit gyõztesének az árverés helyszínén a vételár 10%-át mint
foglalót vételárelõlegként kell befizetnie az önkormányzat
pénztárába.
Az ingatlan vételárát készpénzben kell kiegyenlíteni, az adásvé-
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teli szerzõdés aláírásával egy idõben, az árverést követõ 30 napon
belül. Amennyiben a vevõ hibájából szerzõdéskötésre a megadott határidõig nem kerül sor, úgy a foglaló az eladót illeti.
További információ, jelentkezés és megtekintési lehetõség a
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodájában, valamint a helyszínen lehetséges.
Tököl, 2008. január
Tököl Város Önkormányzata
Tököl Város Képviselõ-testülete a 279/2007. (X. 8.) számú határozattal elfogadott „Megállapodás tulajdonosi jogok gyakorlásáról” címû szerzõdés 4. pontjában szereplõ fizetési határidõt
nem módosítja. Tájékoztatja a kérelmezõket, hogy az általuk
befizetendõ csatlakozási díj önrészként szerepel a szennyvíztisztító telep bõvítésére benyújtandó pályázaton, ezért nem áll
módjában módosítani a fizetési határidõt.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) a Polgármesteri Hivatal és az intézmények szakágazati besorolását 2008. január 1-jétõl a határozat 1. sz. mellékletében
foglaltak szerint elfogadja.
2) a Polgármesteri Hivatal és az intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatával összefüggõ egyéb módosításokat a határozat 2. sz. mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
3. Az 1. pontban elfogadott új szakágazati besorolási rendszerhez igazodó, technikai szakfeladat változásokat tudomásul
veszi azzal, hogy az Általános Iskola tevékenységét érintõ
módosítások 2008. július 1. napját követõen (2008/2009.
tanévben) lépnek hatályba.
4) Az Általános Iskola alapító okiratának 1. pontját az alábbiakra módosítja:
„1. Az Intézmény
a) neve és székhelye: Tököli Általános Iskola – 2316 Tököl,
Aradi utca 56. szám
b) telephelye: 2316 Tököl, Kisfaludy u. (tagintézmény-egység)
5) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-4. pontokban rögzített módosítások alapító okiratokon történõ átvezetésérõl és az egységes szerkezetû alapító okiratok 2008. január 31-ig a MÁK-nak történõ megküldésérõl.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal belsõ

informatikai hálózatának korszerûsítésére 800.000 Ft-ot biztosít a 2008. évi költségvetés terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Rédl Tibor, 1042 Budapest, Árpád
út 113. IV/13. szám alatti lakos által térítésmentesen felajánlott tököli 843/2. hrsz-ú 502 m2 nagyságú magánút tulajdonjogát átveszi, egyben. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete az utánpótlás labdarúgó csapat részére nem biztosít térítésmentes uszoda használatot,
ugyanakkor megvizsgálja a kedvezményes uszodai belépõjegy
bevezetésének a lehetõségeit.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szent Teréz Segítõ Kezek
Alapítvány az önkormányzati szociális feladatok 2007. évi ellátásáról szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Turbó Úszósuli ajánlatát
megköszönve tájékoztatja a kérelmezõket, hogy jelenleg nincs
szabad bérbe adható vízfelület az uszodában.
Tököl Város Képviselõ-testülete az uszoda leterheltsége miatt
nem tudja biztosítani egy sáv kizárólagos használatát az Omnivagus Túra- és Szabadidõ Egyesület – Gyemi Ildikó vízitornaoktató részére. Amennyiben az oktató igényli, vasárnapi idõpontot biztosít a képviselõ-testület.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1.) az Uszoda jegyárait 2008. 02. 01-tõl a határozat melléklete
szerint határozza meg,
2.) kedvezményes jegyárakat határoz meg a tököli sport és mûvészeti közösségek azon tagjainak, akik versenyeken, fellépéseken rendszeresen részt vesznek és minimum 10 fõs csoportban, elõzetes egyeztetés után, felkészülésük részeként
kívánják az uszodát igénybe venni.
A belépõjegy ára: 14 év alattiak részére: 300 Ft
14 év felettiek részére: 600 Ft
JEGYÁRAK Tököl Városi Uszoda
Nyitva tartás: Hétfõtõl-péntekig: 6-21 óráig,
szombat: 8-21 óráig, vasárnap: 8-19 óráig

Napi JEGYÁRAK
Óra

Nap

Szolgáltatás

6-21

Hétfõtõlpéntekig
Szombatvasárnap
Hétfõtõlpéntekig

8-21
8-19
6-9

Felnõtt

Nyugdíjas/diák

Gyermek (120 cm-ig)

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

1.200 Ft

900 Ft

500 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

1.200 Ft

900 Ft

500 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

700 Ft

600 Ft

500 Ft

Felnõtt

Nyugdíjas/diák

Gyermek (120 cm-ig)

Bérletárak háromhavi érvényességgel, 10 alkalomra
Óra

Nap

Szolgáltatás

6-21
8-19
6-9

Hétfõtõlvasárnapig
Hétfõtõlpéntekig
Hétfõtõlszombatig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

11.000 Ft

8.000 Ft

4.000 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

6.000 Ft

5.000 Ft

2.500 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

8.000 Ft

6.000 Ft

3.000 Ft

18-21
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Bérletárak 1 hónapra
Óra

Nap

Szolgáltatás

6-21
8-19
6-9

Hétfõtõlvasárnapig
Hétfõtõlpéntekig
Hétfõtõlszombatig

18-21

Felnõtt

Nyugdíjas/diák

Gyermek (120 cm-ig)

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

11.000 Ft

8.000 Ft

4.000 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

6.000 Ft

5.000 Ft

2.500 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

8.000 Ft

6.000 Ft

3.000 Ft

Felnõtt

Nyugdíjas/diák

Gyermek (120 cm-ig)

Bérletárak 1 évre
Óra

Nap

Szolgáltatás

6-21
8-19
6-9

Hétfõtõlvasárnapig
Hétfõtõlpéntekig
Hétfõtõlszombatig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

110.000 Ft

80.000 Ft

40.000 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

60.000 Ft

50.000 Ft

25.000 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

80.000 Ft

60.000 Ft

30.000 Ft

18-21

Hétfõtõl péntekig, 9-18 óra között csoportos úszásoktatás: Ez
idõben a nagymedencében csak két sáv, illetve a szauna és a lazítómedence használható.
Az úszásoktatás idõtartama alatt a szülõknek kísérõjegy váltható, amellyel a lazítómedence és a szauna vehetõ igénybe. Ára:
600 Ft
Tököl Város Képviselõ-testülete
1. a lakosság jobb kiszolgálása, a közösségi közlekedés elõnyben részesítése és környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében úgy dönt, hogy támogatja a BKV azon tervét,
hogy részt vegyen a KMOP-2007-2.3.1/C „Parkolók és csomópontok fejlesztése” címû pályázatán.
2. az önkormányzat a P+R parkolóhoz kapcsolódó költségekhez, a tervek elkészítésére 2.500 eFt pénzeszköz átadását vállalja a 2008. évi költségvetés terhére.
2008. február 14-i kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2008. február 16-án tartandó Vadászbálra térítésmentesen biztosítja a Mûvelõdési Házat.
A határozat egy példányával megkeresi az intézményvezetõt, a
térítésmentes helyiségbérleti szerzõdés ügyében.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 287/2007. (XI. 5.) számú
képviselõ-testületi határozat melléklete szerinti „A tulajdonos
Önkormányzatok megállapodása a tököli szennyvíztisztító-telep
rekonstrukciója érdekében” elnevezésû megállapodás 5. pontját
az alábbiakra módosítja:
„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 42,6%-át, Tököl Önkormányzata a teljes önerõ 34,6%át, Halásztelek Önkormányzata a teljes önerõ 22,6%-át.”
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a 2. számú szavazatszámláló bizottság tagjának Firnigel
Jánosné 2316 Tököl, József A. u. 57/A. szám alatti lakost
(Gál Zsoltné helyére) választja meg.

2) a 4. számú szavazatszámláló bizottság tagjának Jokán Kata
2316 Tököl, Pozsonyi u. 20. szám alatti lakost, valamint
Rimóczi László 2316 Tököl, Dózsa köz 2. szám alatti lakost
választja meg.
3) az 1. számú szavazatszámláló bizottság póttagjának Bagyó
Mártonné 2316 Tököl, Aradi u. 36. szám alatti lakost választja meg.
4) a 7. számú szavazatszámláló bizottság póttagjának Erdei Hajnalka 2316 Tököl, Fõ u. 103. szám alatti lakost választja meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete Hoffman Pál polgármester
illetményét 2008. január 1. napjától bruttó 483.100 Ft/hó
(nettó 262.000 Ft/hó) összegben, költségtérítését 48.310 Ft/hó
összegben határozza meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete dr. Vass Lucia alpolgármester
tiszteletdíját 2008. január 1. napjától bruttó 173.900 Ft/hó
(nettó 89.284 Ft/hó) összegben határozza meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) az Iskola részére a konyha szabályos mûködéséhez szükséges
szabályzat elkészítéséhez 100 eFt-ot, a horvát nyelvet oktató
pedagógus utazási költségtérítésére 101 eFt-ot,
b)a Hagyományõrzõ Óvoda részére szakmai anyagbeszerzésre
és játékvásárlásra gyermekenként 2.000 Ft-ot, azaz 146 eFtot,
c) a Horvát Óvoda részére szakmai anyagbeszerzésre és
játékvásárlásra gyermekenként 2.000 Ft-ot, azaz 100 eFt-ot,
valamint fénymásoló gép és számítástechnikai eszközök karbantartására 100 eFt-ot,
d) a Napsugár Óvoda részére szakmai anyagbeszerzésre és
játékvásárlásra gyermekenként 2.000 Ft-ot, azaz 152 eFt-ot,
valamint fénymásoló gép és számítástechnikai eszközök karbantartására 150 eFt-ot,
e) a Szivárvány Óvoda részére szakmai anyagbeszerzésre és
játékvásárlásra gyermekenként 2.000 Ft-ot, azaz 338 eFt-ot,
f) a Bölcsõde részére kisértékû tárgyi eszköz és játékvásárlásra
100 eFt-ot,
g) a védõnõi szolgálat részére kisértékû tárgyi eszköz beszerzésre 50eFt-ot,
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h) a Gyermekjóléti Szolgálat részére telefonkészülék,
fényképezõgép és sötétítõ függöny beszerzésére 50 eFt-ot,
i) a Vásár téri temetõ felújítási munkálataira 1.500 eFt-ot,
j) Sportcsarnok lábtörlõ gumiszõnyeg beszerzése 350 eFt-ot,
k) Fogászat részére kompresszor vásárlására 360 eFt-ot biztosít
a tervezett felhalmozási céltartalék-keret egyidejû csökkentésével.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) az iskolai gázkazán cseréjére,
b) a közalkalmazotti munkaruha juttatás fedezet biztosítására,
c) az intézményi dolgozók étkezési hozzájárulásának emelésére,
d) Napsugár Óvoda épület karbantartási keret igényére,
e) a civil közösségek második félévi támogatására,
f) a parkok és közterületek virágosítására tervezett összeg kiegészítésére,
g) a 2008. évi intézményi karbantartási terv megvalósításához
szükséges fedezet biztosítására,
h) a sportcsarnok kis értékû tárgyi eszköz beszerzési keret igényére,
i) a három kisebbségi önkormányzat részére támogatásként
megítélt 1.920 eFt 500 eFt-tal való kiegészítésére,
j) Fõ úti régi iskola mögötti kerítés cseréjére a 2007. évi pénzmaradvány tárgyalásakor visszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete az oktatási intézmények eszköznorma beszerzésére vonatkozó kéréseikre a 2008. évi költségvetési törvény 5. számú melléklet 18. pontja szerinti oktatási és kulturális miniszteri rendelet megjelenését követõen viszszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, Sportcsarnok, Általános Iskola (Aradi út), Szivárvány
Óvoda (Csépi út), Napsugár Óvoda - Bölcsõde és GAMESZ
épületében található gázkazánok cseréjére vonatkozó igényt az
energia-megtakarítási, korszerûsítési program keretében tárgyalja.
Tököl Város Képviselõ-testülete utasítja a Mûvelõdési Központ
és Könyvtár, valamint a Sportcsarnok igazgatóját, hogy a 2008.
évi rendezvényeik programtervét és az azokra vonatkozó költségvetési igényeket terjesszék a Oktatási, Mûvelõdési és Sport
Bizottság véleményével együtt a Képviselõ-testület soron következõ ülésére, egyben a programtervek elfogadásáig az e célra
tervezett kereteket zárolja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli KSK részére 2008. elsõ 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. elsõ félévére támogatásként 640 eFt-ot 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 a Tököli Lovas Klub részére
600 eFt-ot biztosít a 2008. évi költségvetés terhére, a fogathajtó verseny lebonyolítási költségeire, egyben felhatalmazza a
polgármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
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Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Toyota Reálszisztéma Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út
185-195.) ajánlata alapján a Toyota Corolla Sedan 1,4 VVTi típusú gépjármû beszerzésével – az IMU197 frsz-ú OPEL
ASTRA típusú gépjármû beszámításával – egyetért,
2) egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. évi
költségvetés terhére 3.875.000 Ft vételár + forgalomba helyezés költségei figyelembevételével a szerzõdést a személygépjármû biztosítási szerzõdésével megkösse.
Tököl Város Képviselõ-testülete Kunzerné Dr. Balázs Ilonával
kötött fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerzõdés(t)
1) 9. pontját 2008. január 1. napi visszamenõleges hatállyal a
határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerzõdésmódosítások aláírására.
2) a határozat 2. számú melléklete szerint egészíti ki, egyben
felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés kiegészítés aláírására.
SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁS
Amely létrejött a Tököl Város Önkormányzatát (2316 Tököl,
Fõ út 117.) képviselõ Hoffman Pál polgármester (továbbiakban: Megbízó), valamint Dr. Balázs Ilona egészségügyi vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és idõben az alábbi feltételekkel:
1. A felek rögzítik, hogy az 1997. december 2-án aláírt szerzõdés 9. pontjának elsõ mondata 2008. január 1. napjára viszszamenõ hatállyal az alábbiak szerint változik: „Megbízó a
vállalkozó részére az egészségügyi feladatok jobb ellátása érdekében – kizárólag a praxis személyes ellátásáig –
1.000.000 Ft/év támogatást biztosít.”
2. Felek a szerzõdés-kiegészítést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezõt aláírják.
Tököl, 2008. február
Vállalkozó
Megbízó
MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS KIEGÉSZÍTÉSE
amely létrejött Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fõ u.
117.) képviselõ: Hoffman Pál polgármester a továbbiakban,
mint Megbízó részérõl, míg a másik részrõl pedig Kunzerné dr.
Balázs Ilona vállalkozó fogszakorvos, a továbbiakban mint
Megbízott részérõl az alábbiakban.
1. A felek rögzítik, hogy a fogorvosi ellátás biztosítása érdekében egymással 1997. december 2-án megbízási szerzõdést
kötöttek.
2. A felek rögzítik, hogy a Megbízott a Megbízási szerzõdésben
foglaltakat 2008. 02. 11. kezdõdõ hatállyal a Megbízó rendelkezése alatt álló Egészségközpontban (2316 Tököl, Fõ u.
90.) látja el.
3. A felek a Megbízási szerzõdés 7. pontjában foglaltakat az
alábbiak szerint módosítják:
a) A Megbízó a fogorvosi ellátás számára bérleti díj mentesen
biztosítja a rendelõt és a kiszolgáló helyiségeket 2008. 02. 11.
napját követõen kizárólag a praxis személyes ellátásáig.
b) A Megbízott kizárólagosan jogosult használni a 10. számú
rendelõt a kapcsolódó helyiségekkel (orvosi szoba 22,61 m2,
röntgenszoba 4,72 m2, fürdõ-WC 1,26 m2, váró 4,64 m2, öszszesen 33,23 m2) míg közös használat mellett a kiszolgáló
helyiségeket.
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 köz-
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mûveket (víz, gáz, villany, csatorna, szemétszállítás). A Megbízott vállalja, hogy a rezsiköltségeket az általa kizárólagosan
használt helyiségek nagyságának (m2) arányában megtéríti
Megbízó részére a Megbízó által kiállított számla kézhezvételét
követõ 8 napon belül.
Késedelmes teljesítés esetén a bérleti díj késedelmére vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
Tököl, 2008. .................
Tököl Város Önkormányzata
Kunzerné Dr. Balázs Ilona
(Megbízó)
(Megbízott)
Tököl Város Képviselõ-testülete az ERVET Betéti Társaság
képviselõje: dr. Turopoli Éva fogorvossal kötött megbízási szerzõdést a határozat melléklete szerint kiegészíti, egyben felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzõdés kiegészítésének
aláírására.

MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS KIEGÉSZÍTÉSE
amely létrejött Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fõ u.
117.) képviselõ: Hoffman Pál polgármester, a továbbiakban
mint Megbízó részérõl, míg a másik részrõl pedig az ERVET
Betéti Társaság képviselõje: dr. Turopoli Éva fogorvos, a továbbiakban mint Megbízott részérõl az alábbiakban.
1. A felek rögzítik, hogy a fogorvosi ellátás biztosítása érdekében egymással 2004. szeptember 22-én megbízási szerzõdést
kötöttek.
2. A felek rögzítik, hogy a Megbízott a Megbízási szerzõdésben
foglaltakat 2008. 02. 11. kezdõdõ hatállyal a Megbízó rendelkezése alatt álló Egészségközpontban (2316 Tököl, Fõ u.
90.) látja el.
3. A felek a Megbízási szerzõdés 8. pontjában foglaltakat az
alábbiak szerint módosítják:
a) A Megbízó a fogorvosi ellátás számára bérleti díj mentesen
biztosítja a rendelõt és a kiszolgáló helyiségeket 2008. 02. 11.
napját követõen kizárólag a praxis személyes ellátásáig.
b) A Megbízott kizárólagosan jogosult használni a 9. számú
rendelõt a kapcsolódó helyiségekkel (orvosi szoba 18,86 m2,
röntgenszoba 4,72 m2, fürdõ-WC 1,26 m2, váró 4,64 m2,
összesen 29,48 m2) míg közös használat mellett a kiszolgáló
helyiségeket.
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 Megbízott vállalja, hogy a rezsiköltségeket az általa kizárólagosan
használt helyiségek nagyságának (m2) arányában megtéríti
Megbízó részére a Megbízó által kiállított számla kézhezvételét
követõ 8 napon belül.
Késedelmes teljesítés esetén a bérleti díj késedelmére
vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
Tököl, 2008. ................
Tököl Város Önkormányzata
Dr. Turopoli Éva
(Megbízó)
(Megbízott)
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Római Katolikus Egyházközség részére 500 eFt-ot biztosít a 2008. évi költségvetés
terhére mûködési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási
szerzõdést kösse meg.
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Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli Római Katolikus
Egyházközség részére 1.000.000 Ft támogatást nyújt a templom és a plébánia épületének restaurálására, valamint az
orgona javítására a 2008. évi költségvetés terhére, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási
szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl–Halásztelek Református Egyházközösség részére 300 eFt-ot biztosít a 2008. évi
költségvetés terhére a Református Egyházközösség
mûködési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási
szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl-Halásztelek Református Egyházközösség részére – figyelemmel a 3/2007. (I. 15.)
számú határozatra – 1.000.000 Ft támogatást biztosít a 2008.
évi költségvetés terhére a Tököl területén épülõ templom
építésére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008.
évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási
szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szigetszentmiklós és
Környéke Mentõalapítvány részére 2008. évi költségvetés terhére általános támogatásként 1.000.000 Ft-ot biztosít az
Alapítvány részére, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a
támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Lakosságorientált Rendõrkapitánysági Koncepció keretében a Szigetszentmiklósi Rendõrséggel való együttmûködésre 1.000.000 Ft-ot biztosít a 2008.
évi költségvetés terhére és felkéri a polgármestert, hogy a 2008.
évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási
szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szárny-nyitogató Alapfokú
Mûvészeti Iskola részére mûködéséhez 3.000.000 Ft-ot biztosít
a 2008. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadását
követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Polgárõr Egyesület
részére 2008. évi mûködéséhez 2.000.000 Ft-ot biztosít a 2008.
évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a
támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl Szociálpolitikai Lehetõségeinek Fejlesztéséért Alapítvány részére 2008. évi könyvelési költségeire 36.000 Ft támogatást biztosít a 2008. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2008. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola részére 2008. évi mûködési kiadásaira
500.000 Ft támogatást biztosít a 2008. évi költségvetés terhére,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szent Rókus Kórház Szájsebészete részére az ellátás javítására 100.000.-Ft támoga-
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tást biztosít a 2008. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetési
rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ráckevei Székhelyû Polgári Védelmi Kirendeltsége részére 2008. évi mûködéséhez 50.000 Ft támogatást
biztosít a 2008. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza
a polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Horvát Kisebbségi
Önkormányzat részére, 1.058 eFt támogatást biztosít a 2008.
évi költségvetés terhére, mûködési támogatásként, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a Tököli Német Kisebbségi
Önkormányzat részére 637 eFt támogatást biztosít a 2008.
évi költségvetés terhére, mûködési támogatásként, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Szerb Kisebbségi Önkormányzat részére 225 eFt támogatást biztosít a 2008. évi költségvetés terhére, mûködési támogatásként, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet
elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Sváb Hagyományõrzõ Egyesület részére zenekíséretre 320.000 Ft támogatást biztosít a
2008. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete Tököl 1956-os eseményeivel,
Maléter Pál letartóztatásával kapcsolatos könyv tiszteletdíjára, a
tördelés költségére, nyomda költségére bruttó 870.000 Ft öszszeget biztosít a 2008. évi költségvetés terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete Szigetszentmiklósi Tûzoltóság
kombinált gépjármûfecskendõ beszerzés pályázat önerõ költségére bruttó 1.450.000 Ft összeget biztosít a 2008. évi költségvetés terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete megbízza a Geo-Film Bt.-t egy
Tökölrõl készült 25 perces ismeretterjesztõ film elkészítésére,
melynek költségére bruttó 540.000 Ft, illetve a narrátor tiszteletdíjára: bruttó 72.000 Ft összeget biztosít a 2008. évi költségvetés terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete dr. Balla Mária háziorvos részére 150 eFt, Kunzerné Balázs Ilona fogorvos részére 150
eFt, valamint dr. Kerékgyártó István háziorvos részére 150
eFt támogatást biztosít a 2008. évi költségvetés terhére a mûködési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi önszervezõdõ közösségek 2008. évi támogatására az alábbi pályázatot teszi közzé:
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Pályázati kiírás
Tököl Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a
helyi önszervezõdõ közösségek anyagi támogatására vissza
nem térítendõ támogatás formájában. A pályázaton részt vehetnek és pénzügyi támogatáshoz juthatnak
– bejegyzett egyházak, jogi személyiséggel rendelkezõ társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok, amelyek
mûködési területe Tököl Város, regisztrált tagságuk és pontos tagnyilvántartásuk van, valamint üzleti, gazdasági tevékenységet nem folytatnak (továbbiakban együtt bejegyzett
szervezet),
– nem bejegyzett szervezetek azok a nemzetiségi, gyermek
és/vagy ifjúsági csoportok, melyek tagjai tököli lakosok és
tevékenységüket tököli székhelyû jogi személyiséggel rendelkezõ szervek (pl. önkormányzati költségvetési szervek),
vagyis háttér szervezetek segítségével végzik. (a továbbiakban közösségek).
A pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani. A pályázati adatlap letölthetõ a www.tokol.hu internetes oldalról,
vagy átvehetõ a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
A pályázathoz csatolni kell:
– a bírósági bejegyzés másolatát, bankszámlaszámát, ha bejegyzett szervezet a pályázat benyújtója
– a tervezet felhasználási cél megvalósítási költségtervezetét
(megjelölve a teljes költséget feladatonként – részfeladatonként, a saját forrásokat és a már elnyert egyéb támogatásokat.)
– a támogatás átutalását befogadó háttérintézménnyel kötött
megállapodást, melyben a háttérintézmény bankszámlaszáma is szerepel.
A pályázat beküldési határideje: a Tököli Tükörben való
megjelenéstõl számított 30 napon belül, a pályázatokat Tököl
Város Polgármesterének címezve (2316 Tököl, Fõ út 117.)
kell eljuttatni.
A pályázat elbírálása során elõnyben részesül az a szervezet,
közösség, amely állami, önkormányzati támogatásban nem
részesül, nincs szponzori tevékenysége, és a támogatás felhasználási célja kapcsolódik az önkormányzati feladatok bármelyikéhez.
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtástól számított 30 napon belül, az elbírálásról, a támogatások odaítélésérõl a Szociális és Egészségügyi, valamint az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottságok javaslata alapján a képviselõ-testület dönt.
Figyelem! A vissza nem térítendõ támogatások felhasználásáról és elszámolásáról szóló megállapodás megkötésérõl és a
megállapodás aláírását követõ 30 napon belüli átutalásról a
GAMESZ (2316 Tököl, Fõ út 117.) gondoskodik. Az odaítélt
összeggel minden esetben el kell számolni, a 2008. évi támogatás pénzügyi elszámolási, valamint beszámolási határideje:
2009. január 31. napja, az elszámolás 2008. január 1. – december 31. között kelt számlákkal történhet. Az el nem számolt összeget vissza kell téríteni. Azok a közösségek, melyek
elszámolási és beszámolási kötelezettségüknek a megjelölt
határidõre nem tesznek eleget, a 2009. évi támogatási lehetõségekbõl kizárják magukat. Bõvebb felvilágosítást az 520900 telefonszámon lehet kérni, dr. Firnigel Edittõl.”
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Tököl Város Képviselõ-testülete,
1) a fenntartásában lévõ óvodákban (Hagyományõrzõ Óvoda,
Horvát Óvoda, Napsugár Óvoda, Szivárvány Óvoda) a
2008/2009. tanévre történõ beíratkozás idõpontját és feltételeit a határozat melléklete szerint határozza meg.
2) felkéri a jegyzõt és az óvodavezetõket, hogy a határozat melléklete szerinti felhívás közzétételérõl gondoskodjon.

FELHÍVÁS ÓVODAI BEÍRATKOZÁSRA
(2008/2009. TANÉV)
Tisztelt Szülõk!
Tököl Város Képviselõ-testülete 65/2008. (II. 14.) számú határozata alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2008/2009.
tanévre a tököli óvodákban a beíratkozás az alábbi idõpontokban és helyen lesz:
idõpont: 2008. április 7-én délelõtt 8.00 – 12.00
délután:14.00 – 18.00
2008. április 8-án délelõtt 8 – 12 óráig,
délután 14 – 16 óráig
hely:
Tököl Város Polgármesteri Hivatalának Díszterme, Tököl, Fõ u. 117.
A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy lakcímet és
személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
• az egyik szülõ személyi igazolványa, lakcímkártyája,
• orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségérõl,
• bölcsõdébõl óvodába jelentkezõ gyermekeknek bölcsõdei
igazolás,
a szülõk munkáltatói igazolása, ha a gyermek még december
31-ig nem tölti be az 5. életévét.
A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 65. §-a alapján
az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után
vehetõ fel. Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdésében
megfogalmazottak szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év elsõ napjától (szeptember) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
(A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga
után!)
Ha a jelentkezõk száma meghaladja a felvehetõ gyermekek
számát, az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság javaslatot
tesz a felvételi sorrendre. A tököli óvodák felvételi körzete
Tököl Város közigazgatási területe.
Tököl Város Képviselõ-testülete az 1990. évi LXV. törvény szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. §-ának (3) bek. b) pontjára tekintettel a város Településszerkezeti Tervének módosítására vonatkozóan az alábbi döntést hozza:
1) Tököl település igazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja a T-2/mód. (M=1:20 000) jelû módosított Településszerkezeti Tervet és a hozzá tartozó leírást a határozat melléklete szerint.
2) Úgy dönt, hogy hozzájárul a Dunai Repülõgépgyár Vagyonkezelõ Kft. területén 11 ha-os terület ipari gazdasági területi besorolásából a terület kereskedelmi, szolgáltató besorolású területté történõ átminõsítéséhez.
3) Szorgalmazza az ún. Csepel-szigeti gerincút északi szakasza
és az 5. számú körforgalom mielõbbi megépítését.
4) Felkéri a polgármestert, hogy a módosított Településszerkezeti Terv alapján a Szabályozási Tervet és az Építési Szabályzatmódosítást terjessze a Képviselõ-testület elé.
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TÖKÖL HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Tököl hatályos Településszerkezeti Tervének terület-felhasználása jelen módosítás alkalmával csak igen kis mértékben változott a település igazgatási területének északi részén. A módosítás a Dunai Repülõgépgyár Vagyonkezelõ Kft. területét érintette Szigethalom irányában.
A területi tervekkel való kapcsolat, összhang
a) 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervrõl
(OTrT)
– Az OTrT Szerkezeti Terve Tököl közigazgatási területén a tervezési területet települési térségbe sorolja, mellyel a módosított Településszerkezeti Terv összhangban áll.
Az OTrT Övezeti Tervlapjai a tervezési területet kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõség-védelmi terület övezetébe és felszíni vizek vízminõség-védelmi vízgyûjtõ terület övezetébe sorolja, mely a tervezett terület-felhasználást nem korlátozza.
b) 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérõl (BATrT)
A BATrT Térségi Szerkezeti Terve a tervezendõ területet városias települési térségbe sorolja, mellyel a módosított Településszerkezeti Terv összhangban áll.
A BATrT Térségi Övezeti Tervlapjai szerint a tervezési terület
a vizek védelme érdekében védendõ területek övezete, a
komplex környezeti rehabilitációt igénylõ területek övezete valamint a polgári védelmi szempontból I. és II. csoportba besorolt területek övezete érinti. Ezen övezetekre vonatkozó elõírásoknak a módosított Településszerkezeti Terv megfelel.
Tököl közúti kapcsolatainak fejlesztése
A hatályos Településszerkezeti Terv elfogadása óta az ún. „Csepel-szigeti gerincút” nyomvonalára a PEMÁK Kht. megbízására tanulmányterv készült a sziget teljes, fõvároson kívüli szakaszára. A sziget északi részén e tervezett nyomvonal Szigetszentmiklós közigazgatási területén halad, Halásztelket csak a település déli részén érinti.
A 2005-ben az Utiber kft. által készített tanulmányterv szerint
a Csepel-szigeti gerincút a Tököli repülõtér és Budapest határa között Szigetszentmiklós nyugati külterületén haladva egyrészt az M0 szigetszentmiklósi csomópontjához, másrészt az
M0 felett átvezetve a fõvárosi fõúthálózathoz csatlakozik. A jelenlegi 5101 jelû úttól északra esõ szakasz a tervek szerint ütemezetten épülne ki.
Ezt az északi nyomvonalat tartalmazza a módosított Településszerkezeti Terv.
2.1. Beépítésre szánt területek
A hatályos Településszerkezeti Tervben (26/2004. (I. 26.) KT.
hat.) a beépítésre szánt területekre megfogalmazottak továbbra is érvényesek, a módosítás ezen területeket csak a Dunai Repülõgépgyár Vagyonkezelõ Kft. területén érinti.
2. Beépítésre nem szánt terület
A hatályos Településszerkezeti Tervben a beépítésre nem szánt
területekre megfogalmazottak továbbra is érvényesek. A tervmódosítás az ún. Csepel-szigeti gerincút északi tervezett nyomvonalának feltüntetését jelenti.
Tököl Város Képviselõ-testülete a település kertvárosias jellege és annak megõrzése, valamint az intézmények befogadóképességének ellehetetlenülése, a közmûhálózat kapacitásának korlátja miatt a város lakóterületein és településközpont
vegyes területein telkenként 1 db egylakásos lakóépület építését engedélyezi. Ez alól kivételt képez a BV mögötti Nefelejcs utca (2244/1 hrsz. alatti út) – József A. u. – 2268 hrsz.
alatti út által határolt KEL-4-es lakóövezetbe besorolt telektömb és a kisvárosias lakóövezetbe besorolt területek, ahol
telkenként maximum négylakásos lakóépületek helyezhetõk
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el, valamint a Klein Rönnau u. – Pesti út – Mátyás király u. –
Maléter u. által határolt Kel-1-es lakóövezetbe besorolt telektömb (korábban önkormányzat által értékesítésre meghirdetett) és az Akácos utcában eladásra meghirdetett önkormányzati telkek, ahol telkenként maximum 2 lakásos lakóépületek
építése engedélyezhetõ.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Szigetszentmiklós-Tököl SE a Sportcsarnokot térítésmentes
használja 2008. július 28. és augusztus 10. között délelõtt 10-12
óra között.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) Baranyi László és társai felajánlását, amely a telekalakítással
kialakult 2923, 2940, és 2957 hrsz-ú, utak 12 m-re történõ
szélesítéséhez szükséges terület önkormányzati tulajdonba
és kezelésbe vételére vonatkozik, elfogadja. Felkéri a mûszaki irodát, hogy az építési engedélyezési eljárás során hívják
fel az építtetõ figyelmét arra, hogy a közmû kiépítése a tulajdonos feladata, az önkormányzat jelenleg szilárd burkolattal
nem tudja ellátni az utat, s arra 5 éven belül nem lát
lehetõséget. Felkéri a polgármestert arra, hogy a megállapodásokat kösse meg, az ingatlan nyilvántartásba történõ bejegyzéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete,
a) a Bem u. és a Viola utcában elkészült, és az építtetõ által felajánlott víz- és szennyvízcsatorna-hálózatot tulajdonba veszi,
és üzemeltetésre a TVCS Kht. kezelésében adja
b) a Nagy I. u., Mansfeld u. Szilágyi u., Pongrátz u. és a Maléter
utcákban az önkormányzat által megépített víz-, és szennyvízcsatorna hálózatot üzemeltetésre a TVCS Kht. kezelésébe adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Villamos Tanácsadó és Tervezõ Kft. által benyújtott kérelemére, a Nefelejcs utca 2259/4-5.
hrsz-ú ingatlanok villamos energia ellátásának kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a H-Safes Biztonságtechnikai
Zrt. kérelmére a következõ helyszíneken: Állomás u. 7., Árnyas
u. 2., Csokonai u. – Kölcsey u. sarok (CBA elé), Fõ u. – Kossuth
u. sarok (telefonfülke mellé), Duna u. 2., a postai levélszekrények kihelyezéséhez a tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testületének 1/2008. (II. 15.) számú
rendelete az önkormányzat által fenntartott intézmények étkezési térítési díjáról szóló 2/2001. (II. 21.) számú rendelet
módosításáról
Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény, az 1/2000. (I. 7.) számú SZCSM rendelet és a
133/1997. (VII. 29.) számú kormányrendelet figyelembevételével az önkormányzat által fenntartott intézmények étkezési térítési díjáról szóló 2/2001. (II. 21.) számú rendeletét (a továbbiakban: a rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba.
Tököl, 2008. február 6.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
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1/2008. (II. 15.) számú rendelet melléklete: Tököli Önkormányzat fenntartásában mûködtetett oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó napi étkezetési térítési díjak
Az önkormányzat által fenntartott intézmények étkezési
térítési díja 2008. március 1-jétõl
nappali étkezési személyi
térítési díjak bruttó árai
Óvoda egész napos:
274
ebbõl tízórai:
37
ebéd:
199
uzsonna:
37
Általános Iskola 7-10 éves:
336
ebbõl tízórai:
54
ebéd:
228
uzsonna:
54
Általános Iskola 11-14 éves:
379
ebbõl tízórai:
54
ebéd:
271
uzsonna:
54
Bölcsõde egész napos:
218
ebbõl tízórai:
32
ebéd:
154
uzsonna:
32
Szociális étkeztetés:
ebéd:
271
ebéd kiszállítással:
323
Személyzeti étkeztetés:
ebbõl ebéd:
271
Kötelezõ étkezõk egész napos:
379
ebbõl tízórai:
54
ebéd:
271
uzsonna:
54
Tököl Város Képviselõ-testületének 2/2008. (II. 15.) számú
rendelete a köztisztviselõk jogállásáról szóló 22/2002.
(XII. 10.) számú rendelet módosításáról
Tököl Város Képviselõ-testülete (a továbbiakban a Képviselõtestület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. XXIII. törvény (a továbbiakban a Ktv.) 44/A. § (1)(3) és (5) bekezdése, 45. § (10), 46. § (5) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, figyelemmel a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 22/2002. (XII. 10.) számú rendeletét (továbbiakban: R.)
az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 1. számú melléklete helyében e rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit
2008. január 1. napjára visszamenõleg kell alkalmazni.
Tököl, 2008. január 15.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
2/2008. (II. 15.) számú rendelete melléklete: A juttatások
tárgyévi költségvetési tervezésének szabályai és meghatározása, valamint a 2008. január 1. napjától járó juttatások
I. A tervezési szabályok
1. Az e rendeletben meghatározott adható juttatások, illetmény-kiegészítések, támogatások költségvetési fedezetét, valamint a jegyzõ munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges
költségvetési fedezetet a képviselõ-testület tárgyévi költségvetési rendeletének elfogadásakor a Ktv és e rendelet figyelembe vételével határozza meg.
2. Az 1. pont szerinti a költségvetési terv elõkészítése során tervezni kell a rendelet hatálya alá tartózók
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a) Ktv szerinti alapilletményét, munkabérét, kötelezõ illetménypótlékait (jegyzõi vezetõi pótlék, éjszakai pótlék, gépjármû-vezetési pótlék, idegennyelv-tudási pótlék), képzettségi pótlékát, külön juttatását, helyettesítési díját, kiküldetéssel
kapcsolatos költségeiket (napidíj), jubileumi jutalmát, étkezési támogatását, ruházati költségtérítését, a munkaruha-juttatását, szabadidõ megváltását,
b) az e rendelet szerinti szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokat, a jutalmat, az egyéb illetménykiegészítéseket, pótlékokat, juttatásokat,
c) Ktv szerinti, a teljesítményértékelésétõl függõen meghatározható az alapilletmény általános mértékétõl való többleteltérés legfeljebb 30%-os mértékû eltérésre lehetõséget biztosító fedezetét.
II. A 2008. évi juttatásokra vonatkozó szabályok
1. A helyi illetményalapot 2008. évben Tököl Város Képviselõtestülete a 2008. évi költségvetésrõl szóló önkormányzati
rendeletében állapítja meg.
2. Az e rendelet 1. §-ában, 2. § a) és ba) pontjaiban meghatározottak részére 2008. évben is ruházati költségtérítés jár, az
alábbiak szerint
a) A polgármester és köztisztviselõ naptári évenként a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvényben meghatározott mértékû ruházati költségtérítésre jogosult
b) Az anyakönyvvezetõi feladatot ellátó köztisztviselõnek évente a köztisztviselõi ruházati költségtérítésen felül költségtérítés jár, amelynek mértéke a helyi illetményalap 50%-a.
c) A fizikai feladatot ellátó takarítónõ naptári évenként a helyi
illetményalap 100%-ának megfelelõ ruházati költségtérítésre jogosult.
3. A vezetõ köztisztviselõk számára alapilletményük 10%-ának,
megfelelõ illetménykiegészítés jár.
4. A középfokú iskolai végzettségû köztisztviselõk számára illetményük 10%-ának megfelelõ illetménykiegészítés jár.
Tököl Város Képviselõ-testületének 3/2008. (II. 15.) számú
rendelete a szervezeti és mûködési szabályzatról szóló
21/1999. (XI. 9.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. LXV. törvény 1. § (6) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szervezeti és a Mûködési Szabályzatról szóló 21/1999. (XI. 9.) számú rendeletét (a
továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.
2. § E rendeletben foglaltak 2008. január 1. napjára visszamenõleges hatályúak.
Tököl, 2008. január 9.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
3/2008. (II. 15.) számú rendelet melléklete: „21/1999. (XI. 9.)
számú rendelet 4. számú melléklete: A képviselõk díjazása,
természetbeni juttatása, költségtérítése és e juttatások szabályai
1. A képviselõ-testület a települési képviselõ, a bizottság elnöke, tagja részére megválasztásának idõpontjától megbízatása
megszûnéséig tiszteletdíjat állapít meg, az alábbiak szerint
a) A képviselõ-testület a képviselõk tiszteletdíját – ha nem tagja bizottság(ok)nak – bruttó 48.300 Ft-ban állapítja meg,
b) A képviselõ-testület a képviselõk tiszteletdíját – ha tagja
bizottság(ok)nak – bruttó 60.400 Ft-ban állapítja meg,
c) A képviselõ-testület a bizottsági elnökök tiszteletdíját bruttó
72.500 Ft-ban állapítja meg.
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d)A képviselõ-testület a nem képviselõ bizottsági tagok tiszteletdíját bruttó 24.200 Ft-ban állapítja meg.
2. A tiszteletdíjat minden hónap 10-ig vehetik fel az 1. pontban
felsoroltak.
3. A települési képviselõket minden esetben megilleti a tiszteletdíj.
4. A fel nem vett tiszteletdíj felhasználásáról év végén is dönthetnek, az 1. pontban megjelöltek a tiszteletdíjra vonatkozó
hatályos jogszabályok figyelembevételével. A nyilatkozatokat
legkésõbb a tárgyév december 1-ig tehetik meg az arra jogosultak.
5. A települési képviselõnek a képviselõ-testület képviseletében
vagy megbízásából végzett tevékenységgel összefüggõ, általa
elõlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell
téríteni. A képviselõi költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
6. A képviselõ-testület a települési képviselõ, a bizottság elnöke, tagja részére természetbeni juttatást állapíthat meg, a
polgármesteri hivatal által nyújtott szolgáltatások kedvezményes igénybevétele érdekében a képviselõi tevékenységet segítõ közlöny elõfizetése jogcímén a hatályos költségvetési
rendeletben meghatározott összeg erejéig, internet szolgáltatás elõfizetése céljából, mellyel a természetbeni juttatásban
részesített köteles
- „fogadni” a képviselõi munkájához segítségként a polgármesteri hivatal által összeállított jogszabály kivonatokat, és
a bizottsági képviselõ-testületi elõterjesztéseket, valamint
- igénybe venni, pl. a Magyar Hivatalos Közlöny Kiadó
„Közhiteles jogszabályok közérdekû oldalainak” térítésmentes szolgáltatásait.”
Tököl Város Képviselõ-testületének a 2008. évi költségvetésrõl szóló 4/2008. (II. 15.) számú rendelete
Tököl Város Képviselõ-testülete (a továbbiakban a Képviselõtestület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 65. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel a költségvetés elõterjesztésekor, illetõleg a zárszámadáskor beterjesztendõ kimutatások,
mérlegek tartalmáról szóló 3/2004. (I. 27.) számú önkormányzati rendeletre a 2008. évi költségvetésrõl az alábbi rendeletet
alkotja meg:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Tököl Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a képviselõ-testületre és annak bizottságaira, a polgármesterre, polgármesteri hivatalra és az önkormányzat önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mûködõ intézményeire (a továbbiakban az intézmény), valamint a jogszabályok által elõírt esetekben a helyi kisebbségi önkormányzatokra terjed ki.
A címrend
2. § A polgármesteri hivatal és az intézmények – külön-külön –
alkotnak egy-egy címet.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. §
(1) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.208.697eFt-ban, azaz Egymilliárd-kettõszáznyolcmillió-hatszázkilencvenhétezerforintban 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 kiadá-
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sát, a jogszabály szerint elõírt bontásban és tartalommal,
mérlegszerûen :
a) a b-d) 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) az f-d) 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 Sz.” 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).
(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 7.404 eFt-ban, azaz Hétmillió-négyszáznégyezer 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 13.573 eFt-ban, azaz Tizenhárommillió-ötszázhetvenháromezer forintban állapítja

13
meg, melynek bontását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(7) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 3.226 eFt-ban, azaz Hárommillió-kettõszázhuszonhatezer forintban állapítja meg (lásd 1. számú,
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. és 2.1.4. számú mellékleteket)
b) mûködési céltartalékát 609 eFt-ban, azaz -Hatszázkilencezer- forintban, felhalmozási céltartalékát 39.000 eFt-ban, azaz Harminckilencmillió forintban állapítja meg, melynek
bontását e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(8) A rendelet 7. számú melléklete a Polgármesteri Hivatal, a
rendelet 8. számú melléklete a GAMESZ tárgyévi elõirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazza.
4. §
(1) A képviselõ-testület az önkormányzat több éves kihatással
járó feladatok elõirányzatait éves bontásban e rendelet 9.
számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késõbbi
évek elõirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat hitelállományát e rendelet 10. számú
melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatások kimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(4) A három éves gördülõ tervezés irányszámait e rendelet 12.
számú melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2008. évben
38.650 Ft.
6. §
(1) A polgármesteri hivatal és az intézmények kötelesek az e
rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási elõirányzaton belül gazdálkodni.
Pótelõirányzat biztosítását a polgármester javaslata alapján
a képviselõ-testület engedélyezi.
(2) A polgármesteri hivatal és az intézmények tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az
önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási elõirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetõek.
(3) Ha a polgármesteri hivatal és az intézmények év közben az
államháztartás más alrendszerétõl, alapítványoktól vagy
egyéb államháztartáson kívüli jogi és természetes személyektõl támogatásban részesülnek, a bevételi és kiadási elõirányzatok azonos összeggel módosíthatók. A módosításról
a polgármester dönt a támogatási szerzõdés megkötését követõ negyedéven belül a Képviselõ-testület tájékoztatása
mellett. A tájékoztatást a soron következõ képviselõ-testületi ülésen meg kell adni.
(4) Ha a polgármesteri hivatal és az intézmények elõirányzaton
felüli többlet-bevételt érnek el, azt a költségvetési rendeleten való átvezetést követõen használhatják fel kiadások teljesítésére.
(5) A polgármesteri hivatal számláin lévõ, átmenetileg szabad
pénzeszközök lekötött betétként történõ elhelyezésérõl a
pénzügyi irodavezetõ javaslata alapján a polgármester
dönt.
(6) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenõrzésével, elõzetes egyeztetéssel a likviditási tervük figyelembevételével. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve távollétében az általa meghatalmazott engedélyezi.
(7) Az intézményeket megilletõ feladatmutatókhoz kötött állami normatíva igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságá-
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ért, az állami normatíva felhasználásáért az érintett
intézmény vezetõje egy személyben felelõs. Az intézményt
nem illeti meg az állami támogatás lemondása és/vagy
visszafizetési kötelezettsége miatti, önkormányzatot terhelõ
fizetési kötelezettség összege. E kötelezettséget az intézmény tárgyévi vagy tárgyévet követõ önkormányzati támogatásának összegébõl kell rendezni, a kiadási elõirányzatait ennek arányában csökkenteni kell.
(8) A központosított elõirányzatok igényléséhez szolgáltatott
adatok valódiságáért, az elõirányzat jogszerû felhasználásáért az érintett intézmény vezetõje egy személyben felelõs.
Az elszámoláskor keletkezõ visszafizetési kötelezettséget az
intézmények tárgyévi költségvetésébõl zárolja a képviselõtestület.
7. §
A polgármesteri hivatal és az intézmények pénzmaradványát
a képviselõ-testület hagyja jóvá. A polgármesteri hivatal és az
intézmények pénzmaradványuk megállapítása során pénzmaradványt terhelõ kötelezettségként csak olyan kötelezettségvállalást mutathat ki, amelyet a beszámolás évben keletkezett,
a 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendeletben megfogalmazott kötelezettségvállalási dokumentummal igazolni tud. A
képviselõ-testület a szabad (kötelezettség-vállalással nem terhelt) pénzmaradvány terhére felhasználási kötelezettséget állapíthat meg, abból elvonást eszközölhet.
8. §
(1) A 2008. évi költségvetésbõl finanszírozott támogatott szervezetek, magánszemélyek legkésõbb 2009. január 31-ig
kötelesek a számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként) juttatott összegek rendeltetésszerû felhasználásáról
számot adni. A benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót bizottsági véleményekkel a Képviselõ-testület elé kell
terjeszteni.
(2) A számadási határidõ elmulasztása a finanszírozás, támogatás felfüggesztését, jogszabálysértés vagy nem rendeltetésszerû felhasználás visszafizetési kötelezettség elrendelését
vonja maga után.
(3) A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérõ
felhasználását a képviselõ-testület engedélyezheti.
(4) A képviselõ-testület a támogatási összeg folyósításával, ellenõrzésével, elszámolásával, elõkészítésével a GAMESZ
költségvetésben szereplõ elõirányzatok esetében a
GAMESZ-t bízza meg.
(5) Az e §-ban szabályozott kérdésekrõl a finanszírozott, támogatott szervezettel, magánszeméllyel megállapodásban kell
rendelkezni. A megállapodás megkötésére a képviselõ-testületi döntés alapján a polgármester jogosult.
9. §
A polgármesteri hivatal és intézmények által nyújtott, nem
normatív, céljellegû, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a
Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján (helyben szokásos módon) legkésõbb a döntés meghozatalát követõ hatvanadik napig közzé kell tenni. A közzétételre nem kerül sor, ha a döntéstõl számított 60 napon belül a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. A közzététel mellõzhetõ, ha az
adott költségvetési évben egybeszámítva nem éri el a 200 eFtot.
10. §
(1) A Polgármesteri Hivatal és/vagy intézmények pénzeszközei
felhasználásával, vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ
– a nettó ötmillió forintot elérõ vagy azt meghaladó értékû –
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy va-
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gyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerzõdést kötõ felek nevét, a szerzõdés értékét, határozott idõre kötött szerzõdés esetében annak idõtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerzõdés létrejöttét
követõ hatvan napon belül. A közzétételrõl a szerzõdést kötõ
személy gondoskodik. A közzététel módjára a 11. §-ban foglalt
rendelkezések irányadóak.
(2) A szerzõdés értéke alatt a szerzõdés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást
kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci
vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell
figyelembe venni. Az idõszakonként visszatérõ – egy évnél
hosszabb idõtartamra kötött – szerzõdéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon
szerzõdõ féllel kötött azonos tárgyú szerzõdések értékét az
(1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
11. §
Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselõ-testület 500 eFt értékhatárig a polgármesterre átruházza, a polgármester e döntéseirõl a soron következõ rendes ülésen a
képviselõ-testületet tájékoztatni köteles.
12. §
A képviselõ-testület által jóváhagyott elõirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a képviselõ-testület engedélyezhet.
13. §
A pénz- és tõkepiacon végzett hitelmûveletekkel kapcsolatos
hatáskörökrõl, feladatokról a képviselõ-testület az SZMSZ 2.
számú mellékletének ötödik francia bekezdésében foglaltak figyelembe vételével dönt.
14. §
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetés
végrehajtása során a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni,
különös tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényre, az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII.
törvényre, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl
szóló 2006. évi CXXXVII. törvényre, a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. számú törvényre, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletre.
15. §
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, rendelkezés
során az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított
18/1995. (X. 10.) számú önkormányzati rendelet szabályai az
irányadók.
Záró rendelkezések
16. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit
azonban tárgyév január 1. napjától kell alkalmazni.
Tököl, 2008. február 7.
Hoffman Pál
Dr. Bekk Mária
polgármester
jegyzõ
Tököl Város Képviselõ-testületének 5/2008. (II. 15) számú
rendelete a „Dunai Repülõgépgyár Vagyonkezelõ Kft.” területének Építési Szabályzatáról szóló 17/2002. (IX. 17.) számú
rendeletének módosításáról
A Rendelet preambuluma helyébe a következõ szövegrész lép:
„Tököl Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján, valamint az épített kör-
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nyezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvényre való figyelemmel és végrehajtására vonatkozóan – a
„Dunai Repülõgépgyár Vagyonkezelõ Kft.” területének T3/mód jelû szabályozási tervének (M=1:10 000) – jóváhagyása
mellett a terület Építési Szabályzatáról szóló 17/2002. (IX. 17.)
számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról –
az alábbiak szerinti rendeletet alkotja, egyúttal elrendeli azok
kötelezõ együttes alkalmazását.”
1. §
(1) Jelen rendelet hatálya a 0323/23 és a 0323/2 hrsz-ú földrészletekre terjed ki.
(2) Tököl város Önkormányzat 17/2002. (IX. 17.) számú rendeletét – a „Dunai Repülõgépgyár Vagyonkezelõ Kft.” területére vonatkozó Építési Szabályzatról – ezen rendelet elõírásaival együtt kell alkalmazni.
2. § A Rendelet 2. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1. §-ban meghatározott területen az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII.
20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) elõírásait, az e
rendeletben foglalt eltérésekkel, továbbá az Építési Szabályzat
mellékletét képezõ 1:2 000-es méretarányú T-3/mód számú
szabályozási terv módosítás tervlapjának (továbbiakban: tervlap) együttes figyelembevételével kell alkalmazni.”
3. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése hatályát veszti.
4. § A Rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) Beépítésre szánt területek
Gazdasági terület
- Kereskedelmi, szolgáltató
Gksz
- Ipari terület
IG
Különleges terület
- Közmûvek üzemi területe
KM”
5. § A Rendelet a következõ 7/A §-sal egészül ki:
„Gazdasági terület
7/A. §
(1) A gazdasági terület elsõsorban gazdasági célú építmények
elhelyezésére szolgál.
(2) A gazdasági terület lehet:
1. kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)
2. ipari terület (IG)”
6. § A rendelet a következõ 7/B.§-al egészül ki:
„7/B. §
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre vonatkozó elõírások
(1) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területhez (Gksz) a
tervezett kereskedelmi és szolgáltató üzletközpont területe
tartozik.
(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen kialakuló építési telek
beépítési módját, legkisebb területét, legnagyobb beépítettségét, a zöldfelület legkisebb mértékét az építmények legnagyobb építménymagasságát, beépíthetõségét a következõ
táblázat figyelembevételével kell meghatározni.
Építési övezet jele

Beépítési módja

Gksz

SZ

(4) A kereskedelmi, szolgáltató területen belül elhelyezésre
kerülõ üzemanyagtöltõ állomás számára telek kialakítható,
melynek nagysága nem lehet kisebb 3000 m2-nél. Az üzemanyagtöltõ állomás épületei, létesítményei szabadon álló
módon helyezendõk el az országos érvényû jogszabály
elõírásainak betartásával.
(5) Kerítés az országos érvényû jogszabályok alapján építhetõ.
(6) A területen melléképítmények közül közmûbecsatlakozási,
közmûpótló mûtárgyak, bevásárlókocsi tároló, játszótér és a
kapcsolódó létesítmények helyezhetõk el.
(7) A területen plakát és reklámhordozó totemoszlopok az
elõkertekben is elhelyezhetõk, az ún. óriásplakátok csak az
épület falain helyezhetõk el.
(8) Az épületek használatbavételi engedélye kiadásának
feltétele az építési terület teljes közmûvesítettségének
kialakítása.
(9) A létesítmények parkolóigénye az országos érvényû jogszabálynak megfelelõen telken belül elégítendõ ki.
(10) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen a zöldfelületek kialakítására az alábbi elõírások vonatkoznak:
a) az egyes telkek területének legalább 25%-át zöldfelülettel
borítottan kell kialakítani.
b) a telkek zöldfelülettel borított részének legalább 1/3 háromszintû növényzet (lombkorona-, cserje- és gyepszint együttesen) alkalmazásával kell kialakítani. Kizárólag egyszintû
növényzet (gyepszint) a telkek zöldfelülettel borított
területének legfeljebb 1/3-át boríthatja.
c) a zöldfelület egy részét a telekhatár mentén egybefüggõen,
többszintû növényállománnyal (fa- és cserjecsoportok,
fasorok, cserjesáv) borítottan kell kialakítani. Azon telekhatár
mentén, ahol a szabályozási terven az építési hely a
telekhatártól 20,0 m-re került kijelölésre, a telekhatár mentén legalább 10,0 m széles, többszintû növényzet telepítendõ.
d) a kúszó-kapaszkodó növényekkel borított homlokzati
felületek területének 25%-a vehetõ figyelembe zöldfelületként, amennyiben a kúszó-kapaszkodó növények
telepítési távolsága min. 4 méter.
e) a parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1 db, legalább kétszer iskolázott, nagy
lombkoronát nevelõ lombos fa telepítendõ. A fák életfeltételeinek javítása érdekében a fák számára lehetõség
szerint kiemelt szegéllyel ellátott összefüggõ zöld sáv létesítendõ.
f) az építési engedélyezési tervnek kertépítészeti tervet kell tartalmaznia. A kertépítészeti terv kötelezõ munkarészei:
favédelmi terv, kertrendezési terv, növénykiültetési terv,
tereprendezési terv és az e munkarészekhez tartozó mûszaki
leírások. A telek zöldfelületének kertépítészeti terv szerinti
kialakítását, a növénytelepítést a használatba vételi engedély
megadásáig el kell végezni.
(11)A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen létesít-

Az építési telek
Legkisebb
telekterület
(ha)

9,0*

* lásd még: (4) bekezdés
(3) Az épületek a Szabályozási Tervben meghatározott építési
hely határvonalain belül helyezhetõk el az országos érvényû
jogszabály elõírásainak a betartásával.

Legnagyobb
beépítettsége
épülettel (%)

35

Legkisebb
Építmények
zöldfelület
legnagyobb
%
építmény-magassága
(H)m
25

10,0

mények az alábbi környezeti feltételek biztosítása esetén
helyezhetõk el, illetve üzemeltethetõk:
a) új légszennyezõ létesítmény, technológia kizárólag abban az
esetben helyezhetõ el, ha az elérhetõ legjobb technikát fi-
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gyelembe véve megállapításra kerülõ kibocsátási határértékeket teljesíteni tudja.
b) kellemetlen szagot, bûzt okozó tevékenységek kizárólag abban az esetben folytathatók, ha elszívási technológiával a bûz
anyagok külsõ légtérbe való kijutása megakadályozható.
c) levegõtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezetet
igénylõ létesítmények – kivéve üzemanyagtöltõ állomás –
nem létesíthetõk.
d) a „Csepel-Halásztelek” vízbázis védelmének biztosítása érdekében a "B" jelû hidrogeológiai védõövezetre külön jogszabályban meghatározott követelményeket és korlátozásokat érvényesíteni kell.
e) a terület a felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezõdéssel szembeni érzékenysége szempontjából „fokozottan érzékeny” felszín alatti vízminõség-védelmi terület besorolású.
Kizárólag olyan tevékenységek folytathatók, ill. technológiák
alkalmazhatók, amelyek során a külön jogszabályban elõírt,
a felszín alatti víz és a földtani közeg minõségi védelméhez
szükséges határértékek teljesíthetõk.
f) új épületek kizárólag abban az esetben helyezhetõk el, ha a
szennyvizek közcsatornába való bekötése biztosítható.
g) káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek a közcsatornába, ill. szennyvízgyûjtõbe nem vezethetõk. A káros
és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek elõtisztítását,
kezelését a keletkezés helyén kell megoldani a csatornahálózatba vezetés elõtt. Használt és szennyvizek a „2.4. a Duna
1620-1692 fkm szelvények közötti szakasza és vízgyûjtõ területe, valamint a Ráckevei-Soroksári-Duna és vízgyûjtõ területe" területi kategóriára vonatkozó határértékek teljesülése
esetén vezethetõk élõvízfolyásba, befogadóba.
h) a talaj és a földtani közeg állapotát veszélyeztetõ tevékenységek kizárólag vízzáró, ill. ha a tevékenység megkívánja, szénhidrogénzáró aljzaton végezhetõk.
i) épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület elõkészítése
során a beruházónak a humuszos termõréteg védelmérõl,
összegyûjtésérõl, megfelelõ kezelésérõl és újrahasznosításáról gondoskodnia kell.
j) feltöltések kialakítása, tereprendezés során kizárólag talajvédelmi szempontból minõsített vagy szabványosított termék
és anyag használható. Környezetet károsító anyag, ill. veszélyes hulladék alkalmazásának gyanúja esetén az építésügyi
hatóság az engedélyezési eljárás keretében elrendelheti az alkalmazni kívánt anyagok vizsgálatát.
k) a telken rézsûk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a
rézsû állékonysága a telek területén belül biztosítható legyen.

l) a veszélyes hulladékokat az ártalmatlanításig, ill. az elszállításig a külön jogszabályban elõírt módon, hulladék-fajtánként
elkülönítetten kell gyûjteni, és környezetszennyezés nélkül
tárolni.
m) a területen kívül keletkezett veszélyes hulladékok a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen nem dolgozhatók fel
és nem hasznosíthatók.
n) a bontási, illetve építési hulladékok gyûjtését a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell megoldani, kezelésre kizárólag hulladékkezelési engedéllyel rendelkezõ szervezeteknek adhatók át. Az építési és bontási hulladékok kezelésénél
az országos érvényû jogszabályban meghatározott követelményeket kell érvényesíteni.
o) a gazdasági területeken zajt kibocsátó, rezgést okozó létesítmény kizárólag abban az esetben létesíthetõ ill. üzemeltethetõ, ill. környezeti zajt okozó tevékenység abban az esetben
folytatható, ha az általa okozott környezeti zaj, rezgés a zaj
ellen védendõ területeken a jogszabályban meghatározott,
illetve az illetékes hatóság által a létesítményre megállapított
zaj- és rezgésterhelési határértékeket nem haladja meg.
p) a közlekedéstõl származó környezeti zajszint a zaj ellen védendõ létesítmények környezetében a jogszabályban a gazdasági területekre meghatározott határértékeket nem haladhatja meg.
q) tûz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása kizárólag a környezet veszélyeztetése, szennyezése nélkül, a vonatkozó biztonsági és egyéb elõírások betartásával folytatható.
r) a kedvezõtlen látványt nyújtó tevékenységeket a telkeken belül oly módon kell elhelyezni, vagy takarásukról gondoskodni kell (pl.: többszintû növénytelepítéssel vagy kerítéssel),
hogy azok közterületrõl, illetve a területet feltáró belsõ úthálózatról ne okozzanak rendezetlen, kedvezõtlen látványt.”
7. § A Rendelet 8. § fõ- és alcíme a következõképpen módosul:
„Ipari Gazdasági terület (IG)
8.§
Ipari gazdasági területre vonatkozó általános elõírások”
8. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követõen indított ügyekben kell alkalmazni, az e területre szóló SZT és HÉSZ szabályozási elemei
hatályon kívül helyezendõk.
Tököl, 2008. február 7.
Hoffman Pál
polgármester

dr. Bekk Mária
jegyzõ
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