5-6. szám

Fontosabb képviselő-testületi határozatok
2009. július 20-i Kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselő-testülete a 156/2009. (V.25.) számú
határozatát kiegészíti azzal, hogy
„5. A Zubor Sport Szolgáltató Kft. részére, 2009. június 25-től
augusztus 21-ig 1530 és 1730 közötti időszakra, az alapszerződés szerinti díjtétellel biztosítja az úszómedence és a tanmedence 2-2 sávját.
6. felhatalmazza a polgármestert az 5. pont szerinti módosítás
aláírására.”
Tököl Város Képviselő-testülete
1) A Közép Magyarországi Operatív Program keretében, a Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „Pest megyei településközpontok fejlesztése – kisléptékű megyei
fejlesztések” című pályázati felhívására, „Tököl Város településközpontjának fejlesztése II. ütem” tárgyú pályázattal
indulni kíván. A pályázathoz szükséges önrészt, max. 30
millió Ft erejéig a 2009. évi felhalmozási céltartalék keret
terhére biztosítja.
2) A pályázat kidolgozásával, a tanácsadással az M&F Szervezési, Marketing és Építészeti Kft-t (2330 Dunaharaszti,
Báthori u. 1.) bízza meg, 2 600 000 Ft + áfa vállalási ár erejéig, a 2009. évi felhalmozási céltartalék keret terhére.
3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozási szerződéseket kösse meg.
4) Felkéri a Polgármestert, hogy a szükség szerinti építésztervek elkészítésére kérjen árajánlatokat, és a legkedvezőbb
ajánlatot adóval a tervezési szerződést kösse meg.
5) Az építész tervek elkészítéséhez max. 1 500 000 Ft + áfa
összeget biztosít a 2009. évi felhalmozási céltartalék keret
terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete, a „Közétkeztetés-Tököl
2009-2011.” című, egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének
a bíráló bizottság javaslata alapján a P-Dussmann Kft.-t (1088
Budapest, Rákóczi út 1-3.) nyilvánítja, az általa meghatározott
210.193 Ft/nap áron, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a közétkeztetés ellátására, a 2009. szeptember 1-től 2011.
augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a vállalkozási
szerződést megkösse.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a „Sportcsarnok sportpadlójának cseréje” tárgyú, egyszerű
közbeszerzési eljárás nyertesének a bíráló bizottság javaslata

alapján a ECHO SPORT Kft.-t (4030 Debrecen, Szilágyság u.
18.) nyilvánítja, az általa meghatározott 10 994 800 Ft + áfa
áron, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a közétkeztetés ellátására vonatkozó szerződést megkösse.
2) A sportpadló cseréje építési munkáinak műszaki ellenőrzésével a HÁZ PLUSZ Kft. (2400 Dunaújváros, Németh L. u.
2. fszt. 1.) bízza meg 150 000 Ft + áfa vállalási áron, a
2009. évi felhalmozási céltartalék keret terhére.
3) Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a vállalkozási
szerződést kösse meg.
2009. augusztus 31-i Kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselő-testülete, a városi uszoda egyik sávját a 2009. szeptember 1-3. közötti időszakban 9-11 óra között
a Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság részére, légzőkészülék gyakorlat megtartásához amennyiben az uszodai gyakorlat a víz minőségét nem veszélyezteti - térítésmentesen biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete
1. a Városi Sportcsarnok sportparkettájának felújításáról
adott beszámolót elfogadja.
2. A Sportcsarnokban felmerült alábbi munkák szükségességével egyetért:
– sportcsarnok belső festése (fal és lelátó), parkettára
címer festése, öltöző felőli ajtók átalakítása
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban felsorolt munkákra kérjen árajánlatokat, és a legkedvezőbb
ajánlatot adókkal a vállalkozási szerződéseket kösse
meg. A felsorolt kiegészítő munkák fedezeteként a
2009. évi költségvetés 4. számú mellékletében „Sportcsarnok sportpadlójának cseréje” cím alatt tervezett
előirányzatot jelöli meg.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) A „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat felújításának támogatására” című pályázaton meghatározott utak burkolat-felújítása kivitelezőjének a
kiválasztására közbeszerzési eljárást indít.
2) A közbeszerzési eljárás lefolytatására a M&F Kft., mint hivatalos közbeszerzési tanácsadó ajánlatát fogadja el
600 000 Ft + áfa erejéig, a 2009. évi felhalmozási céltartalék
keret terhére. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg.
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3) Elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési
ajánlattételi felhívást.
4) Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési tervet e határozatnak
megfelelően módosítsa.
Tököl Város Képviselő testülete a Villamos Tanácsadó és
Tervező Kft. kérelmére,
1) az Iskola utcában lévő transzformátor állomás átépítéséhez ,
2) a Diófa sor elektromos légvezeték meghosszabbításához és
a fa légvezeték tartóoszlopainak cseréjéhez,
3) a Duna utca 12. sz. melletti transzformátorállomás és a 0322/3
hrsz-ú ingatlan kerítése közötti földkábel lefektetéséhez
a tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselő-testülete a Közledés Kft. árajánlata
alapján a Klein Rönnau és a kapcsolódó utcák kiviteli tervének
többletköltségét a pályázat beadásához szükséges feltételeknek
megfelelés érdekében 1 200 000 Ft + áfa összegben elfogadja.
A forrást a felhalmozási céltartalék keret terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a KMOP pályázaton történő indulásra. A pályázat kidolgozásával a M&F Szervezési Kft.-t bízza meg, a teljes project értékének 2%+áfa, valamint 300 000 Ft+áfa költségtérítés erejéig, a
2009. évi felhalmozási céltartalék keret terhére. Felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a
–	a Piac tér 1 sz. ház és a malom parkoló szegélye közötti
terület betonozása
– automata öntözőrendszer kiépítése
– virágtartó edények vásárlása
–	régi kerítés lábazatok javítása burkolása (ékszerbolt mellett, kínai üzlet előtt)

– kínai üzlet előtti szegély cseréje
–	Piac tér 5. sz. alatti ingatlanon lévő ház elbontása, tereprendezés
– Buszmegálló váró betonaljzat javítása
– Átemelő szivattyúk áthelyezése
– Terelőkorlát elhelyezése
– Kerékpár tároló létesítése
– Napóra elhelyezése
munkákra vonatkozóan kérjen árajánlatokat, és a legkedvezőbb ajánlatot tevőktől rendelje meg a 2009. évi költségvetés
5. sz. mellékletben „ Település központ fejlesztése” cím alatt
tervezett előirányzat terhére, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) fenntartja javaslatát a Díszpolgári Címre Tábori Nándor plébános személyére,
2) Joszkin János javaslatára, Semmelweis Ignác Díjra D. Kiss
Károlyt terjeszti fel,
3) felkéri a javaslatot tevőt, hogy javaslata indoklását, a szakmai tevékenység tömör leírását 2009. szeptember 16-ig a
Polgármesteri Hivatal titkárságán írásban nyújtsa be.
Tököl Város Képviselő-testülete a Business Telecom telefon
– és internet szolgáltatás igénybevételére tett ajánlatára a kistérség nagyobb létszámú települései (Szigetszentmiklós,
Dunaharaszti, Szigethalom, Ráckeve) véleményének megismerése után visszatér.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) 1 710 000 Ft-ot biztosít a közösségek támogatására,
1 500 000 Ft erejéig a GAMESZ költségvetésében e célra
tervezett keret terhére, 210 000 Ft erejéig a 2009. évi általános tartalékkeret terhére;
2) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázaton
az alábbi pályázókat támogatja, az alábbi összegekkel:

Igénylő

Felhasználás célja

Megítélt
támogatás összege

Máltai Szeretetszolgálat

Rászoruló tököli általános iskolás gyermekek nyaraltatására

120.000,-

Tököli Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Gyógyfürdők látogatására, autóbusz-kirándulásra, rendezvények
szervezésére, számítógépre

200.000,-

Római Katolikus Egyházközség Magyar Énekkar Zarándokutak költségeire

55.000,-

Római Katolikus Egyházközség Rác Énekkar

Zarándokutak költségeire

55.000,-

Mikecz Kálmán Huszár Bandérium Honvéd
Felszerelések vásárlására
és Huszár Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

110.000,-

Tököl Karate Sport Egyesület

Védőfelszerelés és melegítő beszerzésére

Tököli VSK II. Öregfiúk Labdarúgócsapata

Működési kiadásokra

100.000,-

Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület

Fellépések utazási költsége

100.000,-

Tököli Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete

Tököli őszi tárlat megrendezése

Barátság Horgász Egyesület

Haltelepítésre

Hunnia Íjász Sport Klub

Utazási költségekre, eszközök vásárlására

„Gyöngyvirág” Nyugdíjas Klub

Kirándulások költségeire (színházlátogatás, útiköltség, belépőjegyek

Weöres Sándor Általános Iskola

50.000,-

80.000,100.000,50.000,140.000,285.000,-

Diákönkormányzat

Kulturális tevékenységre

Irodalom és Történelem Barátok Köre

Tanulmányi kirándulások, versenyek szervezésére, jutalmazására;
versenyekre való utazás költségeire, nevezési díjakra

Természetjáró Szakkör

Kirándulás, múzeumlátogatás költségére, számítógépes programok,
videofilmek vásárlása szakköri foglalkozásokhoz, versenyek
útiköltségére, nevezési díjakra, vetélkedők szervezési költségeire

Városházi hírmondó
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Igénylő

Megítélt
támogatás összege

Felhasználás célja

Pedagógus Bábcsoport

CD-lejátszó, vásznak, festékek vásárlására

Tököl Gazdakör

Gazdálkodói hagyományok felélesztésére, ápolására

155.000,-

„Virágos Tökölért” Faluszépítő Közhasznú
Egyesület

„Virágos Tökölért” verseny szervezésére, díjazására, kirándulások
útiköltségére, faluszépítő programok szervezési költségeire

110.000,-

2) felkéri a GAMESZ-t, hogy az 1. pontban meghatározott tá
mogatottakkal kössön szerződést és a pénzügyi lebonyolításról a 25/2009.(II.2.) számú határozatban jóváhagyott pályázati kiírásnak megfelelően gondoskodjék;
3) felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 1. pont szerinti ered
ményéről a jelentkezőket tájékoztassa.
4) a Cseperkáló Ferenc által benyújtott pályázatot elutasítja,
tekintettel arra, hogy a pályázaton csak civil közösségek
Munkakör/szakmai feladat

indulhattak, így az nem felelt meg a pályázatban előírt feltételeknek.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a Weöres Sándor Általános Iskola melléklet szerinti létszámelőirányzatához többlet költségvetési hozzájárulás biztosítása nélkül hozzájárul:

2008/2009-es tanév létszám-előirányzata

Javasolt létszám-előirányzat

2009/2010-es tanévre
Intézményvezető

1 álláshely

1 álláshely

Intézményvezető-helyettesek

3 álláshely

3 álláshely

Tagintézmény vezető-helyettes

1 álláshely

1 álláshely

Alsó tagozatos pedagógus

15×1 álláshely

17×1 álláshely

Felső tagozatos pedagógus

28×1 álláshely

27×1 álláshely

Speciális tagozat pedagógusai

3×1 álláshely + 1×0,5 álláshely

2×1 álláshely + 1×0,5 álláshely

Napközis pedagógus

6×1 álláshely

6×1 álláshely

Gyermekvédelmi felelős és rendszergazda

2×0,5 álláshely

2×0,5 álláshely

Gazdasági ügyintéző

1×1 álláshely

1×1 álláshely

Iskolatitkárok

2×1 álláshely

2×1 álláshely

Vagyonműködtetők

10×1 álláshely + 2×0,5 álláshely

11×1 álláshely

Közhasznú foglalkoztatott

1×1 álláshely

1×1 álláshely

Mindösszesen

73,5 álláshely

73,5 álláshely

2009. szeptember 1. napjával feloldja, egyben az Általános
Iskola költségvetésében szeptember 1. napjától rendelkezésre
álló, tehát pótelőirányzatot nem igénylő e két álláshelyen zárolt illetmény és járulékai felhasználását engedélyezi:

2) kiegészítve a 145/2009.(V.25.) számú határozatának 2) pontjában kikötéssel feloldott F13-as álláshellyel kapcsolatos döntését, a 199/2008. (VIII.25.) számú határozatával zárolt, alábbi táblázatban felsorolt álláshelyek esetében a létszámstopot
Álláshely fizetési fokozata Rendelkezésre álló illetmény Zárolt összeg
Általános Iskola nappali rendszerű oktatás szakfeladaton
F13

179.900.-

179.900.-

Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása szakfeladaton
F6

139.800.-

69.900.- ** az álláshelyen foglalkoztatott közalkalmazott ½ állásban látja el a
feladatot, az illetmény 50%-a zárolható

Tököl Város Képviselő-testülete
1) a határozat melléklete szerint Szigethalom és Halásztelek
Város Képviselő-testületeivel közösen, Tököl és Térsége
Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás néven, önálló
jogi személyiségű társulást hoz létre,
2) a határozat melléklete szerint Szigethalom és Halásztelek Város Képviselő-testületeivel közösen létrehozott, Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás Alapító Okiratát elfogadja, felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító
Okiratot aláírja, és a szükséges intézkedéseket megtegye.

3) egyúttal hatályon kívül helyezi a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló
148/2009. (V.25.) számú határozatát.
Tököl város képviselő testülete a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Társulás Társulási Tanácsának az önkormányzatot, mint az Alapító Okirat szerinti alapítót képviselő tagjaként Hoffman Pál polgármestert jelöli ki. A megbízás ellátása határozatlan ideig, a polgármesteri tisztség betöltéséig
áll fenn.
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Tököl Város Képviselő-testülete
1.) a határozat mellékletét képező Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodást,
annak 1-3.sz. mellékleteivel együtt, a melléklet szerinti tartalommal elfogadja,
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási megállapodást aláírja, és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás Felügyelő Bizottságába
Gergics Illést delegálja. A delegált tag megbízatása visszavonásig tart.
Tököl Város Képviselő-testülete
1.) az Új Magyarország Fejlesztési Terv KMOP5.21/A-2008-0004 azonosító számú „Tököl Város Településközpontjának Fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó, 2009. 02.16-án hatályba lépett Támogatási Szerződésben, valamint a pályázati dokumentációban a projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségbecslésben szereplő
projekt menedzseri feladatokkal megbízza a Polgármestert,
2.) a feladatok ellátását munkakörén belüli, de túlmunkában
végzett teljesítményként ismeri el,
3.) az elvégzett teljesítmények elszámolására a projekt munkaidő nyilvántartása alapján a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság elnöke igazolását követően kerülhet sor.
Tököl Város Képviselő-testülete
1. a DUNAGÉP Zrt-vel (2316 Tököl, Csépi út 221.) 2007. június 12-én, a Tököl, Fő út 90. szám alatti ingatlan földszintjén kialakított 440 m2 nagyságú helyiségcsoportra kötött helyiségbérleti szerződés 2,3. pontjában elfogadott bérleti díj
összegének a KSH által közzétett infláció mértékével (6,1%)
történő módosítását, 2009. május 1-től visszamenőleg elfogadja, az általános tartalék keret terhére
2. felkéri a polgármestert, hogy az alapszerződés 2.3 pontját
módosítsa oly módon, hogy a bérleti díj összege minden
év május 31-el, a KSH által közzétett infláció összegével
módosul,
3. felhatalmazza a polgármestert az 1. 2. pont szerződésmódosítás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököl, Máltai út 1. szám
és az Iskola utca 8. szám alatti szolgálati lakásokat (2 db) térítésmentesen a Tököli VSK Futball Szakosztálya részére biztosítja 2009.07.01-től 2009.12.31-ig oly módon, hogy a felmerülő költségeket is vállalja a GAMESZ költségvetési keret terhére. Felhatalmazza a GAMESZ vezetőjét, hogy a térítésmentes
helyiségbérleti szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a „A Tököl 017/161,
017/157, 017/158, 017/159, 017/160, 033/31, 033/6, 019/5
0168/11, 017/10, 017/9, 017/8, 017/7 hrsz-ú tulajdonosi hozzájárulás kérelem” című napirend tárgyalását elnapolja, mivel
a döntés meghozatalához további információkra van szükség.
Tököl Város Képviselő-testülete a BKV Zrt. ajánlatát korrektnek tartja és vételi szándékát fenntartja, a költségvetés jelenlegi helyzetében konkrét döntést nem hoz, de az I. féléves
beszámoló tárgyalásánál visszatér az ajánlatra.
Tököl Város Képviselő-testülete, 188/2008 (VII.14.) számú
Képviselő-testületi határozatát kiegészíti azzal, hogy

Városházi hírmondó
1) felkéri a MINERVA 2006 Kft. ügyvezetőjét Dr. Achmed
Jawed-et hogy a szintén általa vezetett ARTEMISZ 2003
Kft-vel korábban kötött használati szerződés tekintetében
nyilatkozzon,
2) ha az ARTEMISZ 2003 Kft. az Önkormányzattal kötött
használati szerződést felbontja, akkor az Önkormányzat a
tulajdonát képező, 2640/58 hrsz-ú forgalomképtelen közterületből, a határozat mellékletét képező alaprajz szerinti területet biztosítja a megépítendő üzletközpont parkolási céljaira azzal, hogy a parkolót térkővel kell burkolni, a közforgalom elől nem zárható el, és a munkálatok
megkezdése előtt építési engedélyt kell kérni. A kiépített
parkoló karbantartása, állagmegóvása a MINERVA 2006’
Kft. feladata.
3) felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2 pontban elfogadottak szerint a kérelmezővel a megállapodást a kösse meg,
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl 2909/4, 2909/11,
2909/12, 2909/25, 2909/26, 29029/27, 2938, 2939 hrsz-ú
ingatlanokon lévő vízcső kiváltására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban a korábban hozott, 226/2008. (IX.15.) és a
91/2009. (III.30.) számú határozataiban foglaltakat továbbra
is fenntartja. A vezeték nyomvonalának megváltoztatása nem
áll módjában.
Tököl Város Képviselő-testülete, a tököli szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése és technológiai fejlesztése tárgyú KEOP7.1.2.0-2008-0146 pályázathoz kapcsolódó tervezői feladatok
ellátása tárgyában indított, megismételt, egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a Solidus Kft.-t (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 38/b), nyilvánítja, az általa ajánlott 24.900.000 Ft
+ áfa árért, egyben felhatalmazza a polgármestert a tervezői
szerződés aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Fiatalkorúak Büntetésvégrehajtási Intézetével a 217/2006. (VII.24.) sz. képviselőtestületi határozat felhatalmazásával kötött szerződés módosítását elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megállapodást aláírja.
Tököl Város Képviselő testülete a Közlekedési Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium által kiírt pályázaton elnyert 3,6
MFt-al kapcsolatban az önrészen felül többletköltséget vállalni
nem tud, ezért a támogatásról lemond.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a Tököl, Fő út 90. szám alatti Egészségügyi Központban
történő riasztórendszer kiépítésének költségeit megtéríti a
DUNAGÉP ZRt-nek, az árajánlatában szereplő 1.210.210Ft összegben, a 2009. évi felhalmozási céltartalék keret
terhére.
2) A távfelügyeletre szerződést köt a MARSALL Biztonsági
Személyi és Vagyonvédelmi Kft-vel, 2009. augusztus hótól
20.000-Ft+áfa/hó szolgáltatási díj ellenében, amelynek költségeit a 2009. évi általános tartalék-keretből biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1.) a 208/2009.(VIII.31.) számú határozatát visszavonja,
2.) Kunzerné dr. Balázs Ilona vállalkozó fogszakorvos kérelmére a 2009. évi támogatást 1.000.000 Ft-ra megemeli, a
különbözetet, 500.000 Ft-ot a 2009. évi felhalmozási céltartalék-keret terhére biztosítja.
3.) felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás megkötésére.
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2009. szeptember 15-i Kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl KSK Ritmikus
Gimnasztika Szakosztálya részére 2009. december 31-ig térítésmentesen biztosítja a Sportcsarnok használatát azon szombat délelőttönként, amikor a sportcsarnokban nincs más rendezvény. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolót a határozat 1-8. számú mellékletei
szerint 864.832eFt bevételi és 685.012eFt kiadási teljesítéssel elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2009. első félévi adóbevételekről szóló beszámolót elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete, 2009. szeptember 29-én, a
Közép–magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ráckevei Kirendeltsége részére térítésmentesen biztosítja a Művelődési
Központ és Könyvtár földszinti két helyiségét, az „ÚT A MUNKÁHOZ PROGRAM” kistérségi konzultációja céljára. Felkéri az
Intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező árverési hirdetmény szerint értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező tököli 541 hrsz-ú ingatlant.
Sikeres árverés esetén felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő út 117.) nyilvános árverésen értékesíti az alábbi ingatlanát:
HRS Z
541

TERÜLET (m2) MŰVELÉSI ÁG
HELY
KIKIÁLTÁSI ÁR (Ft)
796 m2
lakóház udvar Tököl, Fő út 66.
25 000 000 Ft

Az ingatlan tehermentes, amelyen egy 110 m2 alapterületű négyszobás lakóingatlan és egy 54 m2 alapterületű iroda mellékhelyiségekkel
található, villany, víz-csatorna és gáz közművel ellátott. Az ingatlan
üres, állapota közepes, elhanyagolt, felújítandó. Helyi Építési Szabályzat szerinti besorolása településközpont vegyes terület, amely
területen a legnagyobb beépítettség 50%, legkisebb kialakítandó
zöldfelület 30%, építménymagasság 5,5-8,0 m-ig alakítható ki.
Az árverés ideje: 2009. október 26. (hétfő) 15.00 óra
Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal Tököl, Fő út 117.
Az árverésre a helyszínen lehet jelentkezni. Az árverés licitálással
történik, a licitlépcső 10 000 Ft-onként emelkedik. Amennyiben
az ingatlanra licitálás nem történik, azt a kikiáltási áron kell értékesíteni, tehát az árlejtés nem megengedett. A licitálás győztese az,
aki a kérdéses ingatlanra a legmagasabb vételárat ajánlja. A licit
győztesének az árverés helyszínén a vételár 10%-át mint foglalót
vételárelőlegként kell befizetnie az Önkormányzat pénztárába.
Az ingatlan vételárát készpénzben kell kiegyenlíteni, az adásvételi
szerződés aláírásával egyidőben az árverést követő 30 napon belül.
Amennyiben a vevő hibájából szerződéskötésre a megadott határidőig nem kerül sor, úgy a foglaló az eladót illeti.
További információ, jelentkezés és megtekintési lehetőség a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájában, valamint a helyszínen lehetséges.
Tököl, 2009. szeptember

Tököl Város Önkormányzata

Tököl Város Képviselő-testülete a hatósági ellenőrzésekről
szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, a határozat mellékletét képező változási vázrajz és terület-kimutatás szerint hozzájárul a
Pesti úti lakótelep úthálózatának és közterületeinek (2640/48,
2640/49, 2640/50, 2640/51, 2640/52, 2640/58, 2640/59,
2640/75, 2640/100, 2640/114, 2640/125, 2640/135 hrsz.) módosításához. Felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási eljárás lefolytatására.
Tököl Város Képviselő-testülete a „Tököl Hatályos Településrendezési Tervének és Építési Szabályzatának módosítása és
aktualizálása, valamint a Tököli Repülőtér Szabályozási Terve
és Építési Szabályzata” című munka elkészítésére vonatkozó, a
Tököl Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a BAUURB Tervező és Tanácsadó Kft. között 2005. szeptember 6-án
létrejött szerződés módosításában szereplő többletköltséget (a
befejező munkarész elkészítésére 500.000 Ft + áfa, ennek dokumentálási költségére 64.000 Ft + áfa) a 2009. évi felhalmozási céltartalék keret terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződésmódosítások megkötésére.
Tököl Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tököl Ledina dűlő, valamint a település-központ
belső útjai felújítása tárgyú pályázatírására vonatkozó megbízási szerződést az M&F Szervezési Kft-vel kösse meg a pályázaton elnyert összeg 4%-áért max. 981 349 Ft+áfa erejéig, a
2009. évi felhalmozási céltartalék keret terhére.
Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri
a polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához az
Általános Szerződési Feltételek elfogadását igazoló Csatlakozási Nyilatkozatot az OKM Támogatáskezelő részére
2009. szeptember 30. napjáig küldje meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, a „Kérelem Szigethalom,
Tököl és Halásztelek ügyeleti ellátására vonatkozó együttműködésről” szóló napirendet a következő ülésre elnapolja azzal,
hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottsági ülésre kerüljön
meghívásra a Dr. Gón tulajdonosa, valamint dr. Halász Ilona
háziorvos.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 85/2009.(III.30.) számú
határozat melléklete szerinti, a Sziget Produkciós Stúdió Kftvel (székhelye: Szigetszentmiklós, Tebe sor 20.) kötött elektronikus médiaszolgáltatási szerződést az alábbiak szerint módosítja, és fedezeteként a felhalmozási céltartalékot jelöli meg:
1./ Megrendelő és Műsorszolgáltató a jelen okiratban szerződést köt elektronikus média szolgáltatás
ellátására.
A Műsorszolgáltató a jelen szerződés alapján televíziós műsort szolgáltat, az ezen szerződés 1. számú
mellékletét képező műsortervben foglaltak szerint, azzal
mindenben megegyező módon. (műsorstruktúra táblázat)
A Műsorszolgáltató, a saját gyártású műsorát heti
4 órában szolgáltatja két alkalommal, kedden és csütörtökön 2x2 órában. Ebben a saját gyártású műsorban
a Megrendelő helyi híreit, érdeklődésre számot tartó
helyi eseményeit (továbbiakban: hírek) megjelenteti.
Ezt meghaladóan a műsorszolgáltatói díj heti 10 perc
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stúdióbeszélgetést, valamint 2 hetente 5 perc bejátszó (konzervműsor) készítését tartalmazza, amelyet a
Műsorszolgáltató készít saját költségén. A Műsorszolgáltató a műsorszolgáltatói díj fejében vállalja, hogy
a Megrendelő által - a jelen szerződés 13. pontjában
megjelölt címekre küldött módon, tervezhető esemény
esetében legkésőbb az eseményt megelőző 2 munkanap
18 óráig feladott üzenetben, ill. váratlan vagy rendkívüli esemény esetén az üzenet feladását követően haladéktalanul - megjelölt helyi eseményekről - a hírekben
, képújságában, információs sávban az esemény fontosságától függően megjelenítjük..
A kész adás anyagot a Műsorszolgáltató DVD korong formájában adja át 2 (két) példányban a Megrendelőnek az adásnapot követő minden szerdán ill. pénteken legkésőbb de. 10 óráig, melynek a fej állomáshoz
való eljutását szerződő felek közösen oldják meg.
A Megrendelő a Műsorszolgáltatóval 1 év időtartamra szerződik és a fenti szolgáltatás ellenében
műsorszolgáltatói díjat fizet, melynek összege bruttó
3 093 744 Ft/év, amely, számla ellenében kerül teljesítésre a szerződés aláírását követően, a következő
módon;
A szerződés aláírását követően, az első 2 hónapot
egy részletben előre, majd minden megkezdett hónap
1. napjáig leadott számla alapján, 8 banki napon belül köteles a műsorszolgáltatás díját banki átutalással
kiegyenlíteni.
Fenti műsorszolgáltatói díj magában foglalja a kész
adásanyag DVD korong formájában Megrendelő számára való átadását is.
2009. október 1-i Kt. ülés határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete a KMRFT-TEUT 2009. pályázat útépítés munkáinak kiválasztására a mellékelt közbeszerzési hirdetményt elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződést az M&F Szervezési Kft-al kösse meg, a pályázaton elnyert összeg 4%-áért
1 226 685 Ft+áfa erejéig a 2009. évi felhalmozási céltartalék keret terhére. Egyidejűleg a 244/2009. (IX.15.) számú
Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.
Tököl Város Képviselő-testülete a KMOP-2009-2.1.1/B
számú, „Tököl Város belterületi útjainak fejlesztése” tárgyában beadott, 188 190 163 Ft összértékű fejlesztési pályázat
131 733 113 Ft igényelt támogatási összege mellé a 30%-os
önrészt, a bruttó 56 457 050 Ft-ot a 2010. évi költségvetés terhére vállalja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2009. október 30-án,
9.00 – 1600 óra között, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
szervezésében megtartandó terem labdarúgó torna részére, térítésmentesen biztosítja a Városi Sportcsarnokot. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselő-testülete az uszoda parkolójának bővítésével a Dunagép Zrt-t bízza meg a tervek szerint, dolomit
kőanyagból, bruttó 1 344 750 Ft értékben a 2009. évi felhalmozási céltartalék keret terhére. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tereprendezésről szóló szerződést megkösse azzal,
hogy a vállalkozó 1 év garanciát vállaljon a végzett munkára.

Tököl Város Képviselő-testülete
1. pályázatot kíván benyújtani a Közép-magyarországi
Operatív Program keretében meghirdetett „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében (kódszám: KMOP-2009-5.2.1/B) című pályázati felhívásra.
2. a „Tököl Város településközpontjának fejlesztése II.
ütem” tárgyú pályázat vonatkozásában hozott 194/2009.
(VII. 20.) számú képviselőtestületi határozat 1., 2. pontját visszavonja.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükség szerinti építésztervek elkészítésére kérjen árajánlatokat, és a legkedvezőbb ajánlatot adóval a tervezési szerződést kösse meg.
4. Az tervek elkészítéséhez max. 6 500 000 Ft + áfa összeget
biztosít a 2009. évi felhalmozási céltartalék keret terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete
5. A Közép-magyarországi Operatív Program keretében
meghirdetett „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei
településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében (kódszám: KMOP-2009-5.2.1/B) című
pályázati dokumentáció elkészítésével és benyújtásával,
a pályázathoz kapcsolódó Integrált Városfejlesztési Stratégia, Akcióterületi Terv és annak mellékleteként csatolandó Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia készítésével a
COREX Projekfejlesztési Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út
1.) céget bízza meg, 7 900 000 Ft + áfa vállalási ár erejéig,
a 2009. évi felhalmozási céltartalék keret terhére.
6. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg.
2009. október 26-i Kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselő-testülete Gergics Illés, Ágics Antal
és Árkocsevics Simon részvételével háromfős munkacsoportot
alakít, melynek feladata a város területén az alábbi táblázatban
szereplő fák kivágásának véleményezése, majd ezt követően a
döntés meghozatala a műszaki irodával egyeztetve. A táblázat
az önkormányzat tulajdonában lévő helyszíneken, elöregedett,
balesetveszélyes fákat tartalmazza. Jelentős részük lakossági
bejelentés alapján vizsgálandó.
Helyszín

A vágandó fa mennyisége, indoka Fajta

Duna u 14. parkoló

3 db (az úttest fölé bedől, félig kiszáradt) Akác

Jegenye sor 4.

1 db (erősebb szélben ágak törnek le)

Jegenye

Petőfi u. 50.

1 db (erősebb szélben ágak törnek le)

jegenye

Alkotmány-Sport u. sarok 4 db (erősebb szélben ágak törnek le)

jegenye

Aradi u 30.

2 db (erősebb szélben ágak törnek le)

jegenye

Uszoda parkoló

6 db vagy az összes és utána pótolva

vegyes

Szivárvány óvoda

2 db (erősebb szélben ágak törnek le)

fűzfa

Lakótelepi óvoda

4 db (erősebb szélben ágak törnek le)

akác

Horvát óvoda

1 db (erősebb szélben ágak törnek le)

fűzfa

Hagyományőrző óvoda

2 db (erősebb szélben ágak törnek le)

akác

Napsugár óvoda

1 db (erősebb szélben ágak törnek le)

fűzfa

Általános Iskola Aradi u.

2 db (erősebb szélben ágak törnek le)

fűzfa

Művelődési Ház

4 db (erősebb szélben ágak törnek le)

jegenye
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Tököl Város Képviselő-testülete a Pest megye Közgyűlése
által adományozandó elismerésre
1.) Ágics Antal javaslatára „Pest megye legjobb felnőtt csapatai”
kategóriában felterjeszti a „2 cool ya” (Tukolja, Tököl) felnőtt női strandkézilabda csapatot (edző: Kerékgyártó Zsolt)
2.) Csurcsia István javaslatára felterjeszti a Tököl-Szigetszent
miklós Kick-box SE sportolóit: „Pest megye legjobb férfi
sportolója” kategóriában Takács Pétert, „Pest megye legjobb
utánpótláskorú fiú sportolói”kategóriában Laszák Zoltánt,
illetve „Pest megye legjobb női sportolója” kategóriában
Wágner Vivient (edző: Gnyálin István).
3.) Felkéri a javaslattevőket, hogy javaslatuk indoklását, a
szakmai tevékenység tömör leírását 2009. október 30-ig a
Polgármesteri Hivatal titkárságán írásban nyújtsák be.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
KSK Ritmikus Gimnasztika Szakosztálya az őszi szünetben téIgénylő

rítésmentesen edzéseket tartson a Sportcsarnokban. Felkéri az
intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a FODOR Könyvelő és
Adótanácsadó Kft. jogutódja, az EL-SZÁM Ellenőrző és
Számviteli Szolgáltató Kft., személyesen Fodor Pálné belső ellenőr kérelmére a belső ellenőri szerződésmódosításhoz 2009.
szeptember 1-től kezdődő hatállyal hozzájárul. A megállapodásban a szerződő fél neve EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli
Szolgáltató Kft.-re, a díjazás mértéke pedig bruttó 83 334 Ft-ra
módosul. Egyebekben a szerződés tartalma nem változik.
Tököl Város Képviselő-testülete a melléklet szerinti alapítványokat, szervezeteket támogatja a mellékletben szereplő összeggel, mindösszesen 425 000 Ft összeggel a 2009. évi felhalmozási céltartalék terhére. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási
szerződések megkötésére.
Támogatás célja

Támogatás
javasolt összege

Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek
Gyógyításáért

Az Alapítvány által működtetett Mentőszolgálat 2009. évi
működési kiadásaira

50.000,- Ft

Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ráckeve
Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség

2009. évi működési kiadásokra

50.000,- Ft

Rákóczi Szövetség

„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása (határon túli
magyar iskolákba beíratott gyermekek részére ösztöndíj
biztosítása, egyszeri 10 000 Ft)

50.000,- Ft

Őssejt az Élet esélye Alapítvány

Rászoruló beteg gyermekek részére gyógyító eszközök
biztosítása, gyógymódokhoz való hozzájuttatása

30.000,- Ft

Központi Transzplantációs Alapítvány Közhasznú
Szervezet

Transzplantáción, műtéten átesett betegek családjának
támogatására

30.000,- Ft

A Szív Hangja Közhasznú Alapítvány a beteg
gyerekekért, a fogyatékosokért, az egészségügyi
okokból rászorultakért

Szent Lázár Megyei Kórház Csecsemő- és Gyermekosztálya
(Salgótarján) részére 1 db Cardio MAC 1200 EKG készülék
megvásárlására gyermekelektródákkal és tartozékaival
(1 994 000 Ft)

30.000,- Ft

Szent Benedek Gyermekalapítvány

Halálos betegségben szenvedő gyermekek családjának
megsegítésére, élelmiszer és gyógyszer vásárlásához
segítségnyújtás

30.000,- Ft

Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért
és a Betegekért Alapítvány

Heim Pál Gyermekkórház részére orvosi eszközök beszerzése,
folyamatos együttműködési megállapodás keretében

30.000,- Ft

Szív Barát Gyermekalapítvány

Csecsemő és gyermekkori szívbetegeket ellátó egészségügyi
intézmények, kórházak, sürgősségi osztályok műszer és
eszközparkjának fejlesztéséhez

25.000,- Ft

Veszprémi Kézilabda Fan Club

Marian Cozma emlékmű megvalósításához

Összesen

Tököl Város Képviselő-testülete nem kíván változtatni a
Tököl Önkormányzat címerének és zászlajának megalkotása,
a címer és zászló használata 2/1992 (III.2.) sz. rendeletében
foglaltakon, a pártok és politikai szervezetek részére nem engedélyezi Tököl Város címerének és zászlójának a használatát.

100.000-, Ft
425.000-, Ft

Tököl Város Képviselő-testülete
1. A „Tököl Város funkcióbővítő rehabilitáció” út és környezetrendezési terveinek elkészítése vonatkozásában
egyszerű közbeszerzési eljárást indít, melynek bonyolítására elfogadja az Origo-Mix Kft. (2024 Debrecen,
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Kossuth u. 7.) ajánlatát. A 600 000 Ft +áfa vállalási
ár fedezeteként a 2009. évi felhalmozási céltartalékot
jelöli meg.
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg.
3. a határozat mellékletét képező „Tököl Város funkcióbővítő város rehabilitáció” tárgyú ajánlattételi felhívást
elfogadja.
4. a közbeszerzési bíráló bizottság tagjává, mint közbeszerzési szakértőt, hivatalos közbeszerzési tanácsadót,
Ferenczi Lászlót, az Origo-Mix Kft. képviselőjét jelöli ki.

Tököl Város Képviselő-testülete
1) az étkezési utalványban részesülő közalkalmazottak és
köztisztviselők étkezési jegyei beszerzésére egyszerű közbeszerzési eljárást indít
2) elfogadja a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást
3) a közbeszerzési bíráló bizottság tagjává, mint közbeszerzési
szakértőt, Joó Sándort jelöli.
Tököl Város Képviselő-testületének a pártok működéséről és
gazdálkodásáról szóló 1989. XXXIII. törvény 4. §-a értelmében nem áll módjában pártok részére térítésmentesen önkormányzati helyiséget biztosítani rendezvény megtartása céljából. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 43. §
(2) bekezdésének megfelelően a választási kampány idején: „A
választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos
feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb
szükséges berendezést.”
Tököl Város Képviselő-testülete a Hagyományőrző Óvoda,
a Horvát Óvoda, a Napsugár Óvoda, valamint a Szivárvány
Óvoda 2009/2010. nevelési év beindításáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete a Weöres Sándor Általános
Iskola 2009/2010. tanév beindításáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a
dr. GON Egészségügyi, Szolgáltató és Építőipari Betéti Társaság az ügyeleti ellátást Szigethalom, Tököl és Halásztelek
településeken közösen lássa el, mely alapján Szigethalmon
hétköznap este 1 orvos, és 1 asszisztens, 1 gépkocsivezető,
hétvégén nappal Szigethalmon 2 orvos, 1 asszisztens, és 1
gépkocsivezető, és Halásztelken 1 orvos, 1 asszisztens és 1
gépkocsivezető, hétvégén éjjel pedig Szigethalmon 1 orvos, 1
asszisztens és 1 gépkocsivezető lesz elérhető a jövőben. Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete 2009. október 22-24 között
térítésmentesen biztosítja a Tököli Ifjúsági Antiochia Közösség
részére a Weöres Sándor Általános Iskola Aradi u. 56. sz. alatti
épületének földszinti helyiségeit és az ebédlőt. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselő-testülete
1.) megvásárolja a BKV Zrt. tulajdonában lévő, Kossuth Lajos
utca, Állomás utca, régi állomás épület, HÉV sínek által
bezárt és a BKV Zrt. által kialakított ~1800 m2 nagyságú
területet, az eladó által meghatározott bruttó 3500-Ft/m2

vételáron, összesen ~ 6,3MFt-, értékben a felhalmozási céltartalék keret terhére.
2.) megbízza a polgármestert az 1. pont szerinti jogügylet lebonyolításával és felhatalmazza az adás-vételi szerződés
aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, 2010. január 23-án nem
biztosítja térítésmentesen a Városi Sportcsarnok használatát a
Fulldance Táncsport Egyesület (1134 Budapest, Kassák L. u.
45-49.) részére.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) az IRM által a közrend és a közbiztonság erősítése érdekében
közterület-felügyelőket nem foglalkoztató önkormányzatok
részére kiírt pályázaton indulni kíván, annak érdekében,
hogy a helyi közbiztonságot településőrrel erősítse meg.
2) 1 fő olyan településőrt kíván foglalkoztatni, aki a későbbiek során megszerzi a közterület-felügyelői szakképzettséget, azért felkéri a polgármester, hogy a Támogatási
megállapodást a Felhívás III/3. pontjában foglaltak alapján
nyújtsa be.
3) vállalja, hogy 3 hónapon belül a településőrt a közterület-felügyelői szakképesítés megszerzése érdekében beiskolázza,
és ezt követően legalább a program időtartamára köztisztviselőként alkalmazza (az illetménytáblának megfelelően
kiegészíti a közterület-felügyelő keresetét).
Tököl Város Képviselő-testülete
1.) a Polgármesteri Hivatalba érkezett, 500 eFt összeg feletti útjavítási kérelmek elbírálására kétfős munkacsoportot
hoz létre, melynek tagjai Dr. Vass Lucia, és Gergics Illés. A
munkacsoport feladata az alábbi utcák útjavítására vonatkozó javaslatok, előterjesztés készítése a képviselő-testület
elé: Viola u. Ledina u. Határ út, Akácos u.
2.) A Polgármesteri Hivatalba érkezett, 500 eFt összeg alatti
útjavítási kérelmek teljesítésére 1,5 mFt összeggel megemeli a városgazdálkodási keretet a felhalmozási céltartalék terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete, az Elektro-Szolg Kft. kérelmére a 0104/15 hrsz-ú ingatlan elektromos energia ellátás
biztosításához a tulajdonosi hozzájárulását nem adja meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a Huba utca folytatásában
az MVV 2004. Kft. által kiépített csatornavezetéket tulajdonba
veszi, és azt üzemeltetésre a TVCS Kft. kezelésébe adja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a VTT Kft. kérelmére a
Duna utca 2. sz. mögötti területen és az Akácos u. – Dózsa
Gy. u. csatlakozásánál lévő transzformátorok cseréjéhez a tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) A Szemünk Fénye program keretében, a „CAMINUS”
Zrt. által összeállított, az intézmények fűtéskorszerűsítésére és világításkorszerűsítésére vonatkozó ajánlatokat
megismerte.
2) Felkéri a Polgármestert, hogy az Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Bank és az Európai Bizottság, „Önkormányzati
Finanszírozási Konstrukció – Energia Hatékonyság” című
közös programjában szereplő konstrukciókat Tököl Város
intézményeinek épületállománya vonatkozásában is dolgoztassa ki. Az intézmények energetikai korszerűsítéséről az új
lehetőségek ismeretében dönt.
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2009. november 2-i Kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselő-testülete a 2009. november 2-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. A közbeszerzési eljárás során a TEUT pályázaton nyertes utcák kivitelezőjének kiválasztása
2. A Tököl Ledina dűlő, Településközpont útfelújítás műszaki ellenőrének kiválasztása
3. Tököli Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
4. Nap és Hold Alapítvány támogatási kérelme
5. Egyebek
Tököl Város Képviselő-testülete
1. a Tököl Város belterületén a Ledina dűlő és településközpont útburkolat felújítására, a VITÉP 95 Kft. által
benyújtott ajánlatot fogadja el és a VITÉP 95 Kft.-t tekinti jelen közbeszerzési eljárás nyertesének.
2. felkéri a Polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést,
49 038 882 Ft+áfa erejéig a vállalkozóval kösse meg a
2009. évi költségvetés 4. számú mellékletében e célokra tervezett keret terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete a Ledina dűlő és a településközpont útfelújítási munkáinak ellenőrzéséhez a beérkezett
ajánlatok közül az
1. Országút Bt. ajánlatát fogadja el bruttó 919.479,-Ft értékben, a 2009. évi felhalmozási céltartalék terhére
2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
megkötésére.
Tököl Város Képviselő-testülete
1. A Tököli Polgárőr Egyesület működését 500.000.- Ft
összeggel támogatja a 2009. évi felhalmozási céltartalék terhére oly módon, hogy a támogatás összegéből
300.000 Ft-ot a 2009. évben, 200.000 Ft-ot a 2010. évben használhat fel az egyesület.
2. Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
3. A 287/2009.(XI.2.) számú határozatát hatályon kívül
helyezi.
Tököl Város Képviselő-testülete
1. A Nap és Hold Alapítvány részére az Alapítvány épületén lévő betört ablakok javítására 230.000,- Ft, azaz
Kettőszázharmincezer forintot biztosít a 2009. évi felhalmozási céltartalék terhére.
2. Amennyiben az épület biztosítója a jelzett kár értékét
megtéríti, akkor a 230.000.- Ft összegű támogatást a
2010. évre kért támogatás összegébe beszámítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
2009. november 30-i Kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselő-testülete
1)	engedélyezi a Polgármesteri Hivatalnak, hogy a Műszaki
Irodából távozó 1 besorolási osztályú, vezető-tanácsos 9
besorolási fokozatú köztisztviselőjét 1. besorolási osztályú, vezető főtanácsos 16 besorolási fokozatú köztisztviselővel töltse be,
2)	az 1) pont szerint feladat végrehajtására a 2009. évben
55.250 Ft + járulékai összeget a 2009. évi általános tartalék
keret terhére biztosítja
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Tököl Város Képviselő-testülete az uszodához vezető járda
megvilágításának kiépítésére az ERSTO Kft. ajánlatát elfogadja és a munkát 582 833 Ft+áfa értékben megrendeli a felhalmozási céltartalék keret terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete, a VÁ HO VÁ Buddhista
Alapítvány Tököl, Dobó Katalin u. 66. sz. kérelmező részére nem biztosítja térítésmentesen a Művelődési Központ és
Könyvtár nagytermét, a 2009. december 18-án 1600 órától
megtartandó jótékonysági rendezvényére.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1.) a tököli 597 hrsz-ú ingatlanból ~121 m2, az 590 hrsz-ú ingatlanból ~95 m2 nagyságú területet megvásárol oly módon, hogy a tulajdonát képező 589/1 hrsz-ú „kivett közterület” megjelölésű ingatlanához csatolja közterületkén,
2.) felkéri a jegyzőt a telekalakítási eljárás lefolytatására valamint a leválasztásra kerülő területek értékének meghatározása érdekében szerezzen be szakértői véleményt,
3.) felhatalmazza a polgármestert a szakértői véleményben
szereplő értéken az adás-vételi szerződés aláírására,
4.) az 597 hrsz-ú ingatlan megoszthatósága érdekében, a kialakításra kerülő telek megközelítésére, a tulajdonát képező
589/1 hrsz-ú közterület gépjármű közlekedésre alkalmas részéből, bejáratot biztosít,
5.) az 590 és 597 hrsz-ú ingatlanokból leválasztásra kerülő
részeken, a telekhatárra olyan szilárd kerítést épít, ami az
ingatlanokra történő behatolást és belátást kellő mértékben
megakadályozza.
6.) Az 1. pont szerinti ingatlanrészek vételárát, valamint az 5.
pont szerinti kerítésépítés költségeit a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja,
7.) a 2. pont szerinti feladatok lebonyolítására bruttó 140.000Ft költséget biztosít a 2009. évi általános tartalék keret
terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete, Tököl Önkormányzat 2009.
évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót a határozat 1-7. számú mellékletei szerint 1 145 289 E Ft
bevételi és 956 073 E Ft kiadási teljesítéssel elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete
1. Tököl Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési
koncepcióját az alábbi javaslatokkal, kiegészítésekkel fogadja el:
a) fő cél a költségvetési egyensúly megteremtése, az
önkormányzat kötelező feladatainak ellátását biztosító
intézményrendszer kiegyensúlyozott, biztonságos működtetése, a valós igények és a reális lehetőségek ös�szehangolása, az ellátási színvonalcsökkenés megakadályozása,
b) a bevételi előirányzatok tervezésénél törekedni kell a
bevételi lehetőségek teljes körű felmérésére, a pályázati lehetőségek maximális kihasználására és a kintlévőségek behajtásának fokozására
c) az intézmények által ellátott feladatokat a 2009.évi
eredeti előirányzat szintjén kell tervezni – számolva a
2009.évi döntésekből eredő szerkezeti változásokkal és
szintrehozásokkal – figyelembe véve az inflációs hatást,
valamint a közüzemi díjakat a várható növekedéssel
kell kalkulálni,
d) a személyi juttatások és járulékok előirányzatának tervezése a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően történjen,
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e) a szociális feladatellátásra fordítható előirányzat az elfogadott központi költségvetés és az általa módosított
jogszabályok, valamint a helyi szabályok figyelembe
vételével kerüljön megállapításra,
f) a kisebbségi önkormányzatok működési támogatását a
2009. évi szinten kell tervezni,
g) a biztonságos működés szem előtt tartása mellett 2010.
évben is szükséges olyan működési és felhalmozási tartalék tervezése, amely fedezetet nyújt az EU-s és egyéb
pályázatok saját forrásának biztosítására, és egyéb képviselő-testületi döntésen alapuló célok, feladatok megvalósítására,
h) az év közben keletkező, nem tervezhető kiadásokra általános tartalék képzése szükséges,

szerint meghatározott műszaki tartalom figyelembevételével a Treffterv Mérnöki Iroda (1111 Bp., Egry J. u. 32.)
céget bízza meg, 1 960 000 Ft + áfa vállalási ár erejéig, a
2009. évi felhalmozási céltartalék keret terhére.
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezési szerződést
megkösse.

2. Felkéri a polgármestert, hogy a javaslatok, kiegészítések
figyelembe vételével terjessze be a 2010.évi költségvetési
javaslatot.

Tököl Város Képviselő-testülete a Nick és Liget Kft. kérelmére a 2010. évi költségvetés tárgyalása során visszatér.

Tököl Önkormányzat Képviselő-testülete
a.) az időskorú nyugdíjasok 2009. évi támogatására
4 500 000 Ft-ot biztosít a 2010. évi költségevetés terhére,
b.) felkéri a polgármestert, hogy a tököli állandó lakcímmel
rendelkező, öregségi nyugdíj jogosult korú polgárok (62.
életévüket betöltött nők és férfiak) részére az egyszeri,
3000 Ft/fő támogatás kifizetéséről – létszámarányos ös�szeggel – gondoskodjon.
Tököl Önkormányzat Képviselő-testülete Erox Martini és a
Sziget Dance TSE 2009. december 14. napján tartandó ünnepi
műsorára összesen 210.000,- Ft-ot biztosít a 2009. évi általános
tartalékkeret terhére és felkéri a polgármestert, hogy a megbízási
szerződéseket kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a 183/2009. (VI.29.) számú határozatát visszavonja,
2) a 24/2009. (II.2.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:
– a 2579/3780 részben tulajdonát képező tököli 596 hrsz-ú
ingatlanon, ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonosokkal fennálló tulajdonközösség megszüntetése érdekében
pert kezdeményez,
– felhatalmazza a polgármestert a keresetlevél aláírására, a
per során az iü. szakértő által meghatározott megváltási
ár letéti teljesítésére, illetve a fedezetet biztosít a felmerülő költségekre (szakértői díj 250.000-Ft., ügygondnoki díj 12.000- Ft, Perköltség….) a 2009. évi általános
tartalék keret terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete, az építési jogszabályoknak megfelelően kialakított 2640/88 hrsz-ú, 5400 m2 nagyságú ingatlanát, -Kiss Zoltán és társai garázstulajdonosok
kérelmére- megvételre felajánlja, az I. Számú Garázsépítő
Közösség tagjainak (képviseli Karsádi György), a szakértői
vélemény szerinti bruttó 4500-Ft/m2 vételáron. Ajánlatát,
2010. szeptember 30-ig tartja fenn, elfogadása esetén felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete
1. A Városi Sportcsarnok épületének használati melegvíz
ellátását energiatakarékosan segítő napkollektorok elhelyezése érdekében hozzájárul a szakági tervek megrendeléséhez. A tervek készítésével a 1. változat: (Az energetikai
korszerűsítés csak a használati melegvíz termelést érinti)

Tököl Város Képviselő-testülete a Városi Sportcsarnok
épületének használati melegvíz ellátását energiatakarékosan
segítő napkollektorok elhelyezése érdekében a beruházást a
KMOP-2009-5.2.1/B Közép-magyarországi Operatív Program
- „Funkcióbővítő rehabilitáció”, Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében
című pályázat keretében valósítja meg.

Tököl Város Képviselő-testülete
a. alapító tagja lesz a Turisztikai Desztináció Menedzsment
(TDM) (2300 Ráckeve, Dömsödi út 1/A székhelyű) egyesületnek.
b. Elfogadja az egyesület alapszabályát, mely e határozat
mellékletét képezi
c. felhatalmazza a polgármestert, hogy a TDM alakuló
ülésén illetve közgyűlésein Tököl Város Önkormányzatát képviselje
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) (2300
Ráckeve, Dömsödi út 1/A székhelyű) egyesület alapító tagjaként a Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet
részére éves költségvetéséből, a 2010. évtől, 33 Ft,-/fő, a
bejelentett állandó lakos számának megfelelő támogatást
biztosít, az adott év január 1.-i állapotnak megfelelően.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1. a 2010. évi költségvetésben a település által igényelt szúnyoggyérítés teljes költségére vonatkozóan kötelezettséget
vállal,
2. felkéri a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Társulást,
hogy a szolgáltató kiválasztására a közbeszerzési eljárást
haladéktalanul indítsa el
3. felkéri a Társulás Elnökét, hogy a költségek csökkentése
érdekében keresse a támogatási lehetőséget
4. felhatalmazza a polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat kiadására, és a földi és légi
irtásra vonatkozó területi adatok közlésére
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyában kiírt ÁROP-3.A.1/A jelű pályázat képzési témaköre nyertesének a Budapesti Kommunikációs és üzleti Főiskolát (1148
Budapest, nagy Lajos király útja 1-9.) jelöli meg, a bruttó
3 360 000 Ft ajánlati árat elfogadja;
2) fedezetként a költségvetésben e célra tervezett keretet jelöli
meg;
3) felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést
megkösse.
Tököl Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy folytasson tárgyalásokat a 2010. március 6-án a Művelődési Központ szervezésében a Sportcsarnokban meg-
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rendezésre kerülő Experidance Produkció: Ezeregyév című
2×50 perces, két felvonásos, látvány és táncszínházi nagyprodukció előadás díjazására vonatkozóan. Javasolja, hogy a
díjazás összege bruttó 2,8M Ft-ban kerüljön megállapításra.
Tököl Város Képviselő-testülete Székely Nikola tököli kézilabdázó diák 2010. március 19-27. között a Portugáliában
megrendezésre kerülő Középiskolás Világbajnokságon való
részvételét 50 000 Ft összeggel támogatja a Csanádi Iskoláért
Alapítványon keresztül a 2009. évi általános tartalékkeret terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a
polgármester 2009. december 1. és december 31. között ös�szesen 21 nap szabadságot igénybe vegyen.
Tököl Város Képviselő-testülete, az Elektro Szolg Kft. kérelmére a 2446 hrsz-ú Harcsa köz, a 2640/49 hrsz-ú Mátyás király
utca és a 2200 hrsz-ú Hősök tere területén az elektromos kábel
kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a melléklet szerinti együttműködési megállapodási keretszerződést megköti az Eurorain
Kft-vel (Érd, Gyűszűvirág u. 8/A.).
Tököl Város Képviselő-testülete,
a) a bizottság által bejárt utcák közül Viola, Határ, Akácos
utcák javítását az alternatív javaslat szerint, a Széchenyi
utca, valamint és Mester utca - Jegenye sor eleje útjavítási
munkákat rendeli meg az árajánlatot elfogadva az útjavítási keret terhére.
b) Az útjavítási munkákra a céltartalék keret terhére 2.500.000
Ft-al az útjavítási keretet megemeli.
Tököl Város Képviselő-testületének 20/2009.(IX.16.) számú
rendelete Tököl Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, módosított 6/2009.(II.17.) számú rendeletének módosításáról
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban a képviselő-testület) figyelemmel az államháztartásról
szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ára, valamint a végrehajtásához kapcsolódó egyéb jogszabályok alapján a 2009.évi költségvetésről szóló, módosított 6/2009.
(II.17.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A R. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1 760 329 E Ft-ban,
azaz – Egymilliárd- hétszázhatvanmillió-háromszázhuszonkilencezer- forintban, költségvetési létszámkeretét
210,5 álláshelyben állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „1. ÖNKORMÁNYZATI Össz.” jelű tábla (a továbbiakban az 1. melléklet) tartalmazza.
(2) A képviselő-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 előírt bontásban és tartalommal, mérlegszerűen :
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a) a b-e) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve
a „2.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Össz” jelű tábla (a
továbbiakban a 2.1 számú melléklet),
b) a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait a
„2.1.1.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla (a továbbiakban a 2.1.1 számú melléklet)
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2.1.2.Horvát Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.1.2 számú melléklet)
d) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2.1.3.Német Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.1.3 számú melléklet)
e) a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2.1.4.Szerb Önkormányzat” jelű 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” jelű tábla (a
továbbiakban a 2.2 számú melléklet),
g) a GAMESZ bevételeit és kiadásait a „2.2.1.GAMESZ”
jelű tábla (a továbbiakban a 2.2.1 számú melléklet)
h) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a
„2.2.2.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 2.2.2 számú melléklet)
i) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.3.Horvát
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 2.2.3 számú melléklet)
j) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.4.Napsugár Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 2.2.4 számú
melléklet)
k) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.5.Szivárvány Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 2.2.5 számú melléklet)
l.) az Általános Iskola bevételeit és kiadásait a „2 2 6.Általános Iskola” jelű tábla (a továbbiakban 2.2.6 számú
melléklet)
m) a Gyermekjóléti Szolgálat bevételeit és kiadásait a
„2.2.7.Gyermekjóléti Szolg. ” jelű tábla (a továbbiakban
a 2.2.7 számú melléklet)
n) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „2.2.8.Bölcsőde”
jelű tábla (a továbbiakban a 2.2.8 számú melléklet)
o) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „2.2.9.Műv. Központ és Könyvt” jelű tábla (a továbbiakban a 2.2.9 számú melléklet)
p) a Sportcsarnok bevételeit és kiadásait a „2.2.10.Sportcsarnok” jelű tábla (a továbbiakban a 2.2.10 számú melléklet)
tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott
mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.
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(4) A rendelet 3. számú melléklete a polgármesteri hivatal
tárgyévi kiadásait feladatonként tartalmazza.

2.§ A R. 13.számú melléklete helyébe e rendelet 9.számú melléklete lép.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását 91 898 E Ft-ban, azaz
– Kilencvenegymillió-nyolcszázkilencvennyolcezer- forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt
bontását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

3.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felhalmozási kiadását 269 457 E Ft-ban,
azaz –Kettőszázhatvankilencmillió-négyszázötvenhétezer- forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet
5. számú melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 6 117 E Ft-ban, azaz – Hatmillióegyszáztizenhétezer- forintban állapítja meg (lásd 1.számú, 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. számú mellékleteket)
b) felhalmozási céltartalékát 25 555 E Ft-ban, azaz –
Huszonötmillió-ötszázötvenötezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

Tököl, 2009. szeptember 10.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon
(kifüggesztés).

(8) A rendelet 7. számú melléklete a Polgármesteri Hivatal, a
rendelet 8. számú melléklete a GAMESZ tárgyévi előirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazza.”

Tököl, 2009. augusztus

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009.
(XII.1.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2002. (III. 26.) számú rendelet módosításáról

A hulladékszállítás díja 2010. január 1-től
Családi házas és társasházi övezetben lakossági díjtétel:
1170 Ft/hó/háztartás/120 l edényzet (+áfa).

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében,
valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
21.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Korm. rendelet rendelkezéseire
figyelemmel, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2002. (III.26.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) alábbiak szerint módosítja:

Dr. Bekk Mária
jegyző

Üdülőövezeti díjtétel:
– április 1. és szeptember 30. között
1170 Ft/hó/háztartás/120 l edényzet (+áfa).
– október 1. és március 31. között
585 Ft/hó/háztartás/120 l edényzet (+áfa).
Emblémázott zsák díja: 290 Ft+áfa/zsák

1. § A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
Tököl, 2009. december. 1.

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2009. december 1.

Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyző

Kiadja: Tököl Város Polgármesteri Hivatala
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Nyomda: Ex-Kop Bt. Szigetszentmiklós

Dr. Bekk Mária
jegyző

