Városházi

hírmondó
Tököli Tükör melléklete XIV-XV.

Fontosabb képviselõ-testületi határozatok
2009. január 27-i ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár által a Nemzeti Kulturális Alap Népmûvészeti Szakmai Kollégiumához táncházak támogatására benyújtandó pályázatához 200.000 Ft önrészt biztosít a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár 2009. évi költségvetése terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szociális, Egészségügyi Bizottságba, Sárácz Aranka megüresedett helyére Ágics Pétert
(Kanyara), Ágics Péter (Kanyara) megüresedett külsõs helyére
Firnigel Jánosnét választja, egyben felkéri a jegyzõt arra, hogy
az SZMSZ 2. számú függelékének javításáról gondoskodjon.
Tököl Város Képviselõ-testülete a szennyvíztisztítóra benyújtott KEOP pályázat támogatási szerzõdésének aláírásáról, az
Útvonaltervben, illetve a szerzõdésben és mellékleteiben szereplõ határidõkrõl és feladatokról, a finanszírozásról, valamint
az elõkészítõ szakasz munkáira kiválasztott vállalkozókról szóló
tájékoztatást tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) II. gyermekorvosi körzetet hoz létre, felhatalmazza a polgármestert az egészségügyi alapellátások körzeteirõl szóló rendelet-módosítás beterjesztésére.
2) Dr. Májer Éva csecsemõ- és gyermekgyógyász, gyermekgasztroenterológus szakorvos pályázatát elfogadja.
a) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a két gyermekorvossal
egyeztesse a rendelési idõket és arról számoljon be, valamint
az elsõ eszközbeszerzésre vonatkozó költségvetési igényt a
költségvetés tárgyalásának II. fordulójára terjessze be,
b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a gyermekorvosi praxis ellátásához a határozat mellékletét képezõ megbízási
szerzõdést aláírja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) Az Aesculap Gyógyító és Egészségügyi Betéti társasággal
(képviseli: dr. Medveczky Sándor háziorvos) a 2004. július
28-án életbe lépett, a háziorvosi ellátás biztosításáról szóló
megbízási szerzõdést az alábbiak szerint módosítja: A szerzõdésben szereplõ vállalkozó: Aesculap Gyógyító és Egészségügyi Betéti Társaság jogutóda az Aesculap Gyógyító és
Egészségügyi Korlátolt Felelõsségû Társaság.
2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogutódlással kapcsolatos szerzõdésmódosítást aláírja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szent Teréz Segítõ Kezek
Alapítvány beszámolóját az önkormányzati szociális feladatok
2008. évi ellátásáról tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a tulajdonát képezõ 0281
hrsz-ú, 2554 m2 nagyságú nyárigát területébõl 1252 m2 nagy-

ságú részt, 2009. évre bérbe ad Varsányi Józsefné 2316 Tököl,
Táncsics M. u. 4. szám alatti lakos részére. A terület bérleti díját a 2008. évi összeget inflációval növelve 113.500 Ft/év+ÁFA
összegben határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a területbérleti szerzõdés aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) Tököl Város Önkormányzatának a jelenlegi költségvetési
helyzetre tekintettel nem áll módjában Finszter Árpádné
ajánlatának elfogadása.
2) Dr. Koczka Gábor, a TVCS Kht. és az Önkormányzat közös
jogi képviselõje útján, korábban, a szakértõi vélemény alapján megtett 150.000 Ft-os vételi ajánlatot fenntartja,
3) Tájékoztatja az ingatlan-tulajdonosokat, hogy a TVCS Kht.,
a büntetés-végrehajtási intézet 2008-ban megadott engedélye alapján, a mûtárgyait a BV intézet tulajdonát képezõ
0187/30 hrsz-ú útról közelíti meg, ezáltal egy csökkentett
használatot valósít meg a tulajdonukat képezõ ingatlan tekintetében,
4) Amennyiben kérelmezõk a 1) pontban megjelölt vételi ajánlatot nem fogadják el, a jelenlegi csökkentett használatot
fenntartja a mûtárgyak tekintetében. A mûtárgyak által nem
érintett terület tekintetében a telekalakításnak és a kérelmezõk tulajdonát képezõ tököli 0187/2 hrsz-ú ingatlannal történõ összevonásnak nem látja akadályát.
Tököl Város Képviselõ-testülete
A.) a 307/2008. (XII. 15.) számú határozatát visszavonja és
2009. január 19-20-án a Sziget Színház részére, utólagosan,
térítésmentesen biztosítja a Mûvelõdési Központ és Könyvtárat,
B.) 2009. február 14-én térítésmentesen biztosítja a Mûvelõdési Központ és Könyvtárat a Szülõi Munkaközösség részére,
C.) 2009. február 21-én térítésmentesen biztosítja a Mûvelõdési Központ és Könyvtárat a Tököli Gazdák Vadásztársasága részére.
D.) a 304/2008. (XII. 15.) számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja: „Tököl Város Képviselõ-testülete, a Német Kisebbségi Önkormányzat kérésére 2009. február 28-án a
Sportcsarnokot térítésmentesen biztosítja.”
Felkéri az intézményvezetõket, hogy a szükséges intézkedéseket
tegyék meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
A) a Szigetszentmiklós–Tököl SE részére térítésmentesen biztosítja: 2009. évben a sikeres szereplésük érdekében az edzések idõpontjára az általános iskola tornatermét kedd-csütörtök 18.00 – 21.00 közötti idõpontban. A nyári idõszakban az
õszi versenyekre való felkészüléshez a sportcsarnokot július
27– augusztus 9., 10–12 óra között napi egy alkalommal,
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valamint november 14-én a XIII. Tököl Kupa Nemzetközi
Kick-box Verseny megrendezéséhez
B) hozzájárul ahhoz, hogy a Tököli Öregfiúk Csapata a Sportcsarnokot öltözõvel a 2009. évben minden hétfõn 17.00–
18.30 idõpontban térítésmentesen használhassa. Felkéri az
intézményvezetõt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete Kiss Dénesné kérelmére a
1664/7 (Huszka), 1654/4, 1669/5 (Huba) hrsz-ú utcákban lévõ
gázvezeték 132 fm-rel történõ meghosszabbításához tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete nem köt megállapodást a
Tököli Büntetés-végrehajtási Dolgozók Szakszervezetével
(2316 Tököl, Ráckevei út 6.) a Tököl Városi Uszoda szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételére.
2009. február 2-i ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Ifjúsági Antiochia
Közösség 2009. március 20-22. között tartandó tavaszi
találkozójára térítésmentesen biztosítja a Weöres Sándor
Általános Iskola földszinti helyiségeit, valamint az ebédlõt, egyben felkéri az intézményvezetõt, hogy a helyiséghasználati
szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli szennyvíztisztító telep kapacitásbõvítése és technológiai fejlesztése tárgyú KEOP7.1.2.0-2008-0146 pályázathoz kapcsolódó tervezõi feladatok
ellátása tárgyában nyílt közbeszerzési eljárást indít. Ennek
érdekében
1) a határozat mellékletét képezõ ajánlati felhívást elfogadja.
2) a közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának tagjaivá az alábbi személyeket jelöli ki: Szummer Józsefné, Ércesné Beck
Anikó, dr. Magyar Balázs, Nagy Béla, Halásztelek és Szigethalom Önkormányzata által kijelölt egy-egy fõ. A bíráló
bizottság elnökének Nagy Bélát jelöli ki.

foglalt eszköz- és felszerelési jegyzékben szereplõ utolsó (2008as) ütemet vizsgálják felül, figyelemmel a 32/2008. (XI. 24.)
számú OKM rendeletre.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár szervezésében, a tököli állandó lakos nyugdíjasok
részére megrendezésre kerülõ számítógépes tanfolyamra a
Weöres Sándor Általános Iskola és a Teleház bérleti díját 100
Ft/óra/fõ díjban határozza meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a „Tököl Hatályos Településrendezési Tervének és Építési Szabályzatának módosítása és
aktualizálása, valamint a Tököli Repülõtér Szabályozási Terve
és Építési Szabályzata” címû munka egyeztetési eljárása
vonatkozásában adott tájékoztatást tudomásul veszi. A 2006
júliusában készített egyeztetési anyagot, valamint az annak
kiegészítésére 2008-ban készített új egyeztetési anyagot megismerte, a tervvel kapcsolatban észrevételt nem tesz.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) 2009. június 30-ig a Tököl Városi Sportkör Futball Szakosztály térítésmentes használatába adja a tulajdonát képezõ
Tököl, Iskola u. 8. és Tököl, Máltai u. 1. szám alatti lakásokat, oly módon, hogy a felmerülõ költségeket (közös költség, rezsi) is vállalja.
b) Az Iskola u. 8. szám alatti lakás tekintetében 2008. június 1.
és 2008. december 31. közötti idõszakra is biztosítja az a)
pontban megjelölt használati feltételeket.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Megyei Rendõr-fõkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) térítésmentes használatába adja 2009. február 2-tõl 2019. január 31-ig a tulajdonát képezõ Tököl, Fõ út 121. (3. hrsz) szám alatti
épületben, a Rendõrõrs céljára kialakított ~ 106 m2
nagyságú helyiségcsoportot. Felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés aláírására.

Tököl Város Képviselõ-testülete Tököl Város Önkormányzata 2009. évi Közbeszerzési Ütemtervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

CPV kód
Típusa
Beszerzés becsült értéke (Ft)
Teljesítés ideje
Eljárás megindításának
tervezett ideje
Elõzetes tájékoztatás történt
Irányadó eljárásrend
Eljárás típusa

Uszoda
üzemeltetése

Közbeszerzés tárgya
Településközpont Étkezési jegyek
kialakítása
beszerzése

92 61 00
szolgáltatás
85.000.000.2008-2010
2009. 03.

építési beruházás
85.000.000.2009
2009. 03.

45454000-4
árubeszerzés
11.000.000.2010
2009. 09.

nem
közösségi
egyszerûsített

nem
nemzeti
nyílt

nem
nemzeti
egyszerû

Építési beruházás mindösszesen: 85.000.000 Ft
Szolgáltatás mindösszesen:
178.000.000 Ft
Árubeszerzés mindösszesen:
11.000.000 Ft
Tököl Város Képviselõ-testülete a 17/2009. (II. 2.) számú határozatát kiegészíti azzal, hogy
1) a Pest Megyei Rendõr-fõkapitánysággal – a határozat melléklete szerint – haszonkölcsön szerzõdést köt,
2) a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság részére adott
adomány értékét – a helyiségcsoport bérleti díját – 1000
Ft/m2/hó+ÁFA, azaz, 1.272.000 Ft + ÁFA/év összegben
határozza meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete utasítja az oktatási intézmények vezetõit, hogy a 95/2004. (III. 29.) számú határozatában

Közétkeztetés

Szennyvíztisztító
bõvítése, tervezése,
rekonstrukciója
55.52.40.00-9
71.32.20.00-1
szolgáltatás
szolgáltatás
65.000.000.28.000.000.2008-2009
2009-2010
2009. 05.
2009. 03.
nem
közösségi
egyszerûsített

nem
nemzeti
nyílt

Tököl Város Képviselõ-testülete az INVITEL Távközlési Zrt.
(2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.) Igazgatósága által
részvények megvásárlására tett ajánlatára kifejezi azon
szándékát, hogy a 375 db, egyenként egyezer forint névértékû
INVITEL részvényét el kívánja adni.
Tököl Város Képviselõ-testülete az alábbiak szerint módosítja
a Közalkalmazotti Szabályzatot:
1) a Közalkalmazotti Szabályzat I. és II. pontjában a „Területi
Szociális Gondozási Központ” intézmény kikerül, és bekerül
a Gyermekjóléti Szolgálat intézmény.
2) a Közalkalmazotti Szabályzat függelékének IV. pontja az
alábbiak szerint változik:
„IV. Az illetmény és az illetménypótlékok
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Az illetmény megállapítása a Kjt. 60-80 §-a szerint történik.
Kötelezõ pótlékok mértékeinek meghatározása (Kjt. 70-75. §,
138/1992. (X. 8.) K. rendelet, 77/1993. (V. 12.) K. rendelet,
257/2000. (XII. 26.) K. rendelet, 150/1992. (V. 12.) K. rendelet,
89/1994. (VI.18.) K. rendelet)
Magasabb vezetõ beosztású közalkalmazottaknak járó pótlék:
Magasabb vezetõ
Pótlékalap %-a
Bölcsõdevezetõ
200%-a
GAMESZ vezetõ
250%-a
Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgató
225%-a
Óvodavezetõ, ha a vezetõ kötelezõ óraszáma
meghaladja a heti 6 órát
200%-a
Óvodavezetõ, ha a vezetõ kötelezõ óraszáma
nem haladja meg a heti 6 órát
230%-a
Gyermekjóléti Szolgálat vezetõ
200%-a
Sportcsarnok vezetõ
200%-a
Intézményvezetõ-helyettes
150%-a
Vezetõ beosztású közalkalmazottaknak járó pótlék:
Vezetõ
Pótlékalap %-a
Vezetõ, ha a vezetõ kötelezõ óraszáma
nem haladja meg a heti 6 órát
130%
Vezetõ, ha a vezetõ kötelezõ óraszáma
meghaladja a heti 6 órát
100%
Nemzetiségi pótlék jár annak, aki kisebbségi nyelvû óvodában
állandó jelleggel, kötelezõ órájának legalább 50%-ában kisebbségi anyanyelven nevelõ munkát végez. A pótlék mértéke a
pótlékalap 35%-a.
Munkaközösség-vezetõi pótlék jár annak a pedagógusnak, aki
intézményi v. intézmények közötti munkaközösség-vezetõi
feladatot lát el. A pótlék mértéke a pótlékalap 15%-a.
Területi pótlék jár a védõnõnek a 43/1999. (III. 3.) számú Korm.
rendeletre figyelemmel, mely összeg város esetében jelenleg
3.000 Ft/hó.
Éjszakai munkavégzés esetén [121. § (2) bekezdése] a munkavállalót tizenöt százalékos bérpótlék is megilleti. Több mûszakos munkaidõ-beosztásban, illetve folytonos munkarendben
foglalkoztatott munkavállalónak délutáni, illetõleg éjszakai
mûszakpótlék jár.
A délutáni mûszakpótlék mértéke tizenöt százalék, az éjszakai
mûszakpótlék mértéke harminc százalék. A folytonos munkarendben foglalkoztatott munkavállalót a délutáni mûszak után
további öt, az éjszakai mûszak után további tíz százalék mûszakpótlék illeti meg. A mûszakpótlék mértékének meghatározásakor a 145. § megfelelõen irányadó. Délutáni mûszaknak minõsül a tizennégy és huszonkét óra között végzett munka. A bérpótlék fizetésének számítási alapja a munkavállaló személyi
alapbére. Kizárólag a Sportcsarnok és a Mûvelõdési Központ
és Könyvtár délutános mûszakra beosztott közalkalmazottai
esetében biztosítható.
Minõségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (Kjt. 77. § (1)
bekezdés)
A pedagógus közalkalmazottat a munkáltató – meghatározott munkateljesítmény elérésének, illetve átmeneti többletfeladatok (ide nem értve a helyettesítést) teljesítésének
ösztönzésére
– meghatározott idõre szóló, havi rendszerességgel fizetett
kereset-kiegészítésben részesítheti.
A kereset-kiegészítés odaítélésének szempontjai:
– óvodán kívüli közmûvelõdési, gyermekprogramok szervezése, lebonyolítása (bábszínház, koncertek),
– a gyermekek sport és szabadidõ tevékenységének szervezése
(úszás, nyári tábor),
– pedagógiai megfigyelésekben, kísérletekben, innovációs
folyamatokban, több közoktatási intézmény részére szervezett továbbképzésben való részvétel,
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– szakmai önismeret, továbbképzés, önképzésre irányuló programokban való részvétel (szakvizsga, TIT elõadások),
– az óvoda pedagógiai programjának elkészítésében és
annak sikeres bevezetésében, végrehajtásában kiemelkedõ szerep vállalása,
– más óvodák részére szervezett szakmai napokon a pedagógiai kísérletek, elméleti és gyakorlati tapasztalatok ismertetése,
– az óvoda környezetkultúrájának esztétikus megjelenítésében
és fejlesztésében való részvétel.
A 13. havi illetmény kifizetése esedékességének meghatározása
(Kjt. 68. §): A közalkalmazott 13. havi illetményre jogosult a
Kjt. 68. §-ában foglaltaknak megfelelõen.
A jutalmazás rendje
A közalkalmazott kiemelkedõ teljesítmények elismeréseként
jutalomban részesíthetõ. A jutalom mértékét évente a tárgyévi
költségvetési rendelet rögzíti.
Tököl Város Képviselõ-testülete nem támogatja az alábbi
javaslatot: „A gyermekorvos, illetve valamennyi háziorvos és
fogorvos fizesse meg a bérleti díjat.”
Tököl Város Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
1.) Patiens Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-vel (képviseli: dr.
Elekes Edit) a határozat 1. sz. mellékletét képezõ szerzõdést
megkösse,
2.) Dr. Kerékgyártó István egészségügyi vállalkozóval a határozat 2. sz. mellékletét képezõ szerzõdést megkösse,
3.) Dr. Balla Mária egészségügyi vállalkozóval a határozat 3. sz.
mellékletét képezõ szerzõdést megkösse,
4.) Aesculap Gyógyító és Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel
(képviseli: dr. Medveczky Sándor) a határozat 4. számú mellékletét képezõ szerzõdést megkösse,
5.) Kunzerné dr. Balázs Ilonával a határozat 5. számú mellékletét képezõ szerzõdést megkösse,
6) A SONO-DENTÁL Egészségügyi, Oktató és Szolgáltató Betéti Társasággal a szerzõdés 6. számú mellékletét megkösse.
7) Sahin és Társa Betéti Társasággal a szerzõdés 7. számú mellékletét megkösse.
Amely létrejött a Tököl Város Önkormányzatát (2316 Tököl,
Fõ út 117.) képviselõ Hoffman Pál polgármester (továbbiakban: Megbízó), valamint Patiens Egészségügyi és Szolgáltató
Kft.-vel (képviseli: dr. Elekes Edit házi gyermekorvos, továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és idõben az alábbi feltételekkel:
1. A felek rögzítik, hogy az 1992. december 3-án aláírt szerzõdés 2. pontjában meghatározott helyiségeket 2010. december 31-ig bérletidíj-mentesen biztosítja Megbízott részére.
2. Felek a szerzõdés-módosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezõt aláírják.
Tököl, 2009.
Vállalkozó
Megbízó
Amely létrejött a Tököl Város Önkormányzatát (2316 Tököl,
Fõ út 117.) képviselõ Hoffman Pál polgármester (továbbiakban: Megbízó), valamint dr. Kerékgyártó István egészségügyi
vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen
és idõben az alábbi feltételekkel:
1. A felek rögzítik, hogy az 1992. december 3-án aláírt szerzõdés 2. pontjában meghatározott helyiségeket 2010. december 31-ig bérletidíj-mentesen biztosítja Megbízott részére.
2. Felek a szerzõdés-módosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezõt aláírják.
Tököl, 2009.
Vállalkozó
Megbízó
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Amely létrejött a Tököl Város Önkormányzatát (2316 Tököl,
Fõ út 117.) képviselõ Hoffman Pál polgármester (továbbiakban: Megbízó), valamint dr. Balla Mária egészségügyi vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és
idõben az alábbi feltételekkel:
1. A felek rögzítik, hogy az 1992. december 3-án aláírt szerzõdés 2. pontjában meghatározott helyiségeket 2010. december 31-ig bérletidíj-mentesen biztosítja Megbízott részére.
2. Felek a szerzõdés-módosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezõt aláírják.
Tököl, 2009.
Vállalkozó
Megbízó
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 a 2004. július 28-án aláírt szerzõdés 2.
pontjában meghatározott helyiségeket 2010. december 31-ig
bérletidíj-mentesen biztosítja Megbízott részére.
2. Felek a szerzõdés-módosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezõt aláírják.
Tököl, 2009.
Vállalkozó
Megbízó
amely létrejött Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fõ u.
117., képviseli: Hoffman Pál polgármester) a továbbiakban,
mint Megbízó részérõl, míg a másik részrõl pedig Kunzerné dr.
Balázs Ilona fogszakorvos a továbbiakban, mint Megbízott
részérõl az alábbiakban.
1. A felek rögzítik, hogy az 1997. december 2-án aláírt szerzõdés 7. pontjában meghatározott helyiségeket 2010. december 31-ig bérletidíj-mentesen biztosítja Megbízott részére.
2. Felek a szerzõdés-módosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezõt aláírják.
Tököl, 2009.
Vállalkozó
Megbízó
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 SONODENTÁL Egészségügyi, Oktató és Szolgáltató Betéti Társasággal (képviseli: dr. Turopoli Éva fogszakorvos) a továbbiakban,
mint Megbízott részérõl az alábbiakban.
1. A felek rögzítik, hogy a 2004. szeptember 22-én aláírt
szerzõdés 8. pontjában meghatározott helyiségeket 2010.
december 31-ig bérletidíj-mentesen biztosítja Megbízott
részére.
2. Felek a szerzõdés-módosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezõt aláírják.
Tököl, 2009.
Vállalkozó
Megbízó
Amely létrejött a Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fõ
út 117.), képviseli Hoffman Pál polgármester (továbbiakban:
Megbízó), valamint Sahin és Társa Bt.-vel (képviseli: dr. Májer
Éva házi gyermekorvos, továbbiakban: Megbízott) között az
alulírott helyen és idõben az alábbi feltételekkel:
1. A felek rögzítik, hogy a 2009. február 11-én aláírt szerzõdés
14/b pontjában meghatározott helyiségeket 2010. december
31-ig bérletidíj-mentesen biztosítja Megbízott részére.
2. Felek a szerzõdés-módosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezõt aláírják.
Tököl, 2009.
Megbízó
Megbízott

Városházi hírmondó
Tököl Város Képviselõ-testülete bruttó 10.000.000 Ft-os vételi
ajánlatot tesz a tököli 596. hrsz-ú 1077 m2 nagyságú, jelenleg
Hetey Gyuláné sz.: Tóth Ilona által lakott ingatlanra. Megkeresi az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosok közül
Gátfalvi János, 2310 Szigetszentmiklós, Jókai utca 2/b. sz. alatti lakost, hogy a tulajdonát képezõ 645/3780,
Gátfalvi Ilona, 2330 Dunaharaszti, Attila utca 13. sz. alatti
lakost, hogy a tulajdonát képezõ 645/3780,
Ortelli Károly, 2193 Galgahévíz, Hunyadi utca 40. sz. alatti
lakost, hogy a tulajdonát képezõ 787/3780,
Ortelli László, 2330 Dunaharaszti, Batthyány u. 7/A szám alatti lakost, hogy a tulajdonát képezõ 502/3780 illetõség tekintetében az értékesítésrõl, a határozat kézhezvételétõl számított
10 napon belül, írásban nyilatkozzanak.
Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi önszervezõdõ
közösségek 2009. évi támogatására pályázatot tesz közzé:
Tököl Város Képviselõ-testülete Wass Albert emlékére
1) 2009. február 23-án Wass Albert Estet rendez a Tököli Mûvelõdési Központ és Könyvtár helyiségében. Az est keretében az Ismerõs Arcok zenekar tart Wass Albert elõadást,
melynek költsége 400.000 Ft + ÁFA. Az elõadás fedezetéül
a 2009. évi költségvetést jelöli meg.
2) a Mûvelõdési Központ és Könyvtár épületében Wass Albert
dombormûvet kíván elhelyezni. A dombormû elhelyezésének költségeire 500.000 Ft-ot biztosít a 2009. évi városgazdálkodási keret terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli KSK részére 2009.
elsõ félévére támogatásként 9.000 eFt-ot biztosít a 2009. évi
költségvetés terhére a szakosztályai – kézilabda, labdarúgás,
RSG – mûködési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási
szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szigetszentmiklós – Tököl
SE részére 2009. elsõ félévére támogatásként 750 eFt-ot biztosít a 2009. 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 2009. évi költségvetés terhére, a fogathajtó verseny lebonyolítási költségeire, egyben felhatalmazza a
polgármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete nem támogatja az alábbi javaslatot: „2009. január 1-jétõl nem biztosít 1.000 eFt-os támogatást Kunzerné Dr. Balázs Ilona egészségügyi vállalkozó
részére.”
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Római Katolikus
Egyházközség részére 500 eFt-ot biztosít a 2009. évi költségvetés terhére mûködési kiadásaira, egyben felhatalmazza a
polgármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli Római Katolikus Egyházközség részére 1.000.000 Ft támogatást nyújt a templom
belsõ felújítására a 2009. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2009. 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
2009. évi költségvetés terhére a Református Egyházközösség mûködési kiadásaira, egyben felhatalmazza a pol-
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gármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.

ségvetésbe kerüljön be a százhalombattai környezetvédelmi
bírság perköltsége, 1.320 eFt.

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 2009.
évi költségvetés terhére a Tököl területén épülõ templom
építésére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2009.
évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási
szerzõdést kösse meg.

2009. március 2-i ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete egyetért Manger Henrik és
Hoffman Pál polgármester kezdeményezésével, melyben
Tábori Nándor, Újlengyel plébánosának 2009. évben Pest
Megye Díszpolgárává választását javasolják.

Tököl Város Képviselõ-testülete a Szárny-nyitogató Alapfokú
Mûvészeti Iskola részére mûködéséhez 3.000.000 Ft-ot biztosít
a 2009. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadását
követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Polgárõr Egyesület
részére 2009. évi mûködéséhez 1.400.000 Ft-ot biztosít a 2009.
évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a
támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl Szociálpolitikai Lehetõségeinek Fejlesztéséért Alapítvány részére 2009. évi
könyvelési költségeire 36.000 Ft, valamint hátrányos szociális
helyzetû idõskorúak és rossz anyagi körülmények között
élõ családok segítésére 200.000 Ft támogatást biztosít a
2009. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola részére 2009. évi mûködési kiadásaira
500.000 Ft támogatást biztosít a 2009. évi költségvetés terhére,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szigetszentmiklósi Tûzoltóság részére 1.400.000 Ft összeget biztosít a 2009. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2009. évi költségvetési rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Tököli Horvát Kisebbségi Önk. részére
1.058 eFt,
2) a Tököli Német Kisebbségi Önk. részére
637eFt,
3) a Tököli Szerb Kisebbségi Önk. részére
225 eFt
támogatást biztosít a 2009. évi költségvetés terhére, mûködési
támogatásként, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2009. 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 2009. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadását
követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2008. évi költségvetésben
meghatározott mértékben, 2009. január 1-jétõl 2010. február
28-ig valamennyi önkormányzati intézményben dolgozó közalkalmazott, Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó, valamit
közhasznú foglalkoztatott részére étkezési hozzájárulást biztosít.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2009. évi költségvetés I.
fordulós vitaanyagát az egyedi döntésekkel, valamint az alábbiakkal kiegészítve fogadja el: a költségvetésbe kerüljön beépítésre a Csóri ingatlan értékesítésébõl várható 2.500 eFt, a költ-

Tököl Város Képviselõ-testülete
Egyszerûsített közbeszerzési eljárást indít a Tököli Városi Uszoda üzemeltetése tárgyában, az eljárás megindítása érdekében a
határozat mellékletét képezõ „Tököl városi uszoda üzemeltetése” tárgyú ajánlati felhívást elfogadja,
– a Városi uszoda üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárásra
érkezett ajánlatok elbírálására bíráló bizottságot jelöl ki,
melynek tagjai: Ércesné Beck Anikó, a Mûszaki Iroda vezetõje, Szummer Józsefné, a Pénzügyi Iroda vezetõje és Joó Sándor, a TAKTA-OSI Kft. képviselõje, mint hivatalos közbeszerzési tanácsadó. A képviselõ-testület a bíráló bizottság elnökévé Joó Sándort jelöli ki.
– Felkéri a jegyzõt, hogy a 2009. évi közbeszerzési tervet az
uszoda üzemeltetése kiírásában szereplõ becsült összegnek
megfelelõen módosítsa.
Tököl Város Képviselõ-testülete nyílt közbeszerzési
eljárást indít, és a határozat mellékletét képezõ „Tököl
Város településközpontjának fejlesztése” tárgyú ajánlati felhívást elfogadja, a „Tököl Város településközpontjának
fejlesztése” építési beruházására kiírt közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok elbírálására bíráló bizottságot jelöl ki,
melynek tagjai: Szummer Józsefné, a Pénzügyi Iroda vezetõje, Balogh Jánosné, a Pénzügyi Iroda elõadója, Ércesné
Beck Anikó, a Mûszaki Iroda vezetõje, Verbovszky Gyula, a
Mûszaki Iroda elõadója és az Origo-Mix Kft. képviselõje,
mint hivatalos közbeszerzési tanácsadó. A képviselõtestület a bíráló bizottság elnökévé Ferenczi Lászlót, az
Origo-Mix Kft. képviselõjét jelöli ki.
2009. március 18-i ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete eladja a 375 db, egyenként
egyezer Ft névértékû INVITEL részvényét az INVITEL Távközlési Zrt.-nek (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.) 2000
Ft/részvény áron. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerzõdés aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 0324/1. hrsz-ú országos
közút Tököl közigazgatási területéhez tartozó szakaszát HERMINA út-nak nevezi el.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a tököli szennyvíztisztító telep kapacitásbõvítése és technológiai fejlesztése tárgyú KEOP-7.1.2.0-2008-0146
pályázathoz kapcsolódó tervezõi feladatok ellátása tárgyában a határozat mellékletét képezõ hiánypótolt ajánlati
felhívást elfogadja.
2) a közbeszerzési eljárás bíráló bizottságát kiegészíti. A bizottság tagjává kijelöli dr. Firnigel Editet.
Tököl Város Képviselõ-testülete a határozat mellékletét képezõ
szennyvíztisztító társulási megállapodás tervezetét, valamint az Alapító Okiratot elfogadja.
2009. március 30-i ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete, mint a TVCS Kht. taggyûlése a TVCS Tököli Víz- és Csatornamû Üzemeltetõ Közhasznú
Társaság (Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 13.-14.000.012.) Alapító Okiratát a határozat melléklete szerint módosítja.
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Tököl Város Képviselõ-testülete, mint a TVCS Kht. taggyûlése, elfogadja a határozat mellékletét képezõ, a TVCS Tököli
Víz-, Csatorna- és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság alapító okiratát.

3) felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajzok aláírására, felkéri a jegyzõt a telekalakítási eljárás lefolytatására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a bizottságok és a polgármes-

Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli szennyvíztisztító telep kapacitásbõvítésére és technológiai fejlesztésére beadott pályázat
becsült beruházási költségét az alábbi táblázat szerint módosítja, valamint a korábbi 4%-os tartalékot 8%-ra emeli.
Nettó költség
ÁFA
Összesen
RMT nettó
RMT ÁFA
RMT bruttó
Megnevezés
(eFt)
(eFt)
(eFt)
(eFt)
(eFt)
(eFt)
Halásztelek végátemelõjétõl nyomóvezeték tököli új átemelõig és
257.000
51.400
308.400
269.900
53.980
323.880
Pesti úti átemelõ átalakítása
Tököli új átemelõ és új nyomócsõ
115.000
23.000
138.000
120.800
24.160
144.960
a szennyvíztisztító telepig
Szennyvíztisztító telep III. ütem
bõvítés, korszerûsítés
Tisztított szennyvíz bevezetés
Duna sodorvonalába
Építés összesen
Tartalék 4% az építésre
Tartalékkal növelt építési költség
Járulékos költségek (II. forduló)
PR
Projektmenedzsment
(közbeszerzéssel együtt)
FIDIC mérnök (3%)
Tervezõi mûvezetés (1%)
Könyvvizsgálat
Fejlesztés összesen

724.000

144.800

868.800

760.200

152.040

912.240

228.000

45.600

273.600

239.400

47.880

287.280

1.324.000
52.960
1.376.960
80.870
7.500

264.800
10.592
275.392
16.174
1.500

1.588.800
63.552
1.652.352
97.044
9.000

1.390.300
111.200
1.501.500
80.000
7.500

278.060
22.240
300.300
16.000
1.500

1.668.360
133.440
1.801.800
96.000
9.000

15.800

3.160

18.960

17.300

3.460

20.760

41.300
13.770
2.500
1.457.830

8.260
2.754
500
291.566

49.560
16.524
3.000
1.749.396

45.000
7.500
2.700
1.581.500

9.000
1.500
540
316.300

54.000
9.000
3.240
1.897.800

Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulásra vonatkozó Társulási Megállapodás tervezetét a határozat melléklete szerint elfogadja, egyben felkéri a polgármestert, hogy a tervezetet véleményezésre
juttassa el Szigethalom és Halásztelek Képviselõ-testületének.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a határozat mellékletét képezõ, „A polgármesteri hivatalok
szervezetfejlesztése” tárgyú ajánlattételi felhívást elfogadja,
2) az ÁROP-3.A.1/A jelû, „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” kiírt egyszerû közbeszerzési eljárásra érkezett
ajánlatok elbírálására bíráló bizottságot jelöl ki, melynek
tagjai: Szummer Józsefné, a Pénzügyi Iroda vezetõje, Schäffer Enikõ, a Szervezési Iroda munkatársa, dr. Firnigel Edit,
az Igazgatási Iroda vezetõje. A képviselõ-testület a bíráló bizottság elnökévé Szummer Józsefnét jelöli ki.
3) A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza a dr. Nedved Ügyvédi Irodát, bruttó 276 eFt összeg ellenében, a kifizetés a 2009. évi általános tartalék keret terhére történik.
4) Felkéri a jegyzõt, hogy a 2009. évi közbeszerzési tervet a következõképpen módosítsa:
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) hozzájárul a tulajdonát képezõ 898/3, 908, 913 és 914
hrsz-ú földterületek összevonásához és a Sportcsarnok
épület feltüntetéséhez,
2) a telekalakítási eljárás során kialakuló ingatlant, kivett
Sportcsarnok megnevezéssel korlátozottan forgalomképes
vagyonná nyilvánítja,

Közbeszerzés tárgya

Típusa

Polgármesteri hivatal
Szolgáltatás
szervezetfejlesztése

ter 2008. évi munkájáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót tudomásul veszi, egyben felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetés teljesülése függvényében vizsgálja meg, van-e mód a II. félévtõl a temetési segély
15.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra történõ emelésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal
2008. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete az Önkormányzat 2008. évi
gyermekvédelmi tevékenységérõl szóló beszámolót tudomásul
veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Bölcsõde 2008. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat
2008. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi,
egyben felhatalmazza a polgármestert arra, hogy vegye fel
a kapcsolatot a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatok Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával társulás keretében történõ ellátása érdekében.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Védõnõi Szolgálat 2008. évi
munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a GAMESZ 2008. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete, mint a TVCS KHT. taggyûlése a Tököli Víz és Csatornamû Üzemeltetõ Közhasznú Társaság 2009. évi Üzleti tervét elfogadja.

Eljárás
Beszerzés becsült Teljesítés ideje megindításának Irányadó eljárásrend
értéke (Ft)
tervezett ideje
10.000.000

2009-2010

2009. március

Nemzeti értékhatár
alatti

Eljárás típusa

Egyszerû
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Tököl Város Képviselõ-testülete a Lakosságorientált Rendõrkapitánysági Koncepcióban megfogalmazottak végrehajtása érdekében a határozat mellékletét képezõ Megállapodást
köti a Pest Megyei Rendõr-fõkapitánysággal, azzal, hogy a
Megállapodás 8.) pontjában rögzített, üzemanyagköltségre
biztosított 200 eFt összeget átutalás formájában teljesítse az
Önkormányzat, egyben felhatalmazza a polgármestert a
Megállapodás aláírására. Fedezetként a 2009. évi költségvetésben e célra tervezett keretet jelöli meg.
INTÉZKEDÉSI TERV
A Sportcsarnok vezetõje gondoskodjon
1) az intézmény Alapító Okiratának felülvizsgálatáról és kiegészítésérõl a jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen.
Határidõ: 2009. május 31.
Felelõs: intézményvezetõ
2) az intézmény SZMSZ-ének felülvizsgálatáról és jogszabályi
elõírásoknak megfelelõen aktualizálásáról
Határidõ: 2009. május 31.
Felelõs: GAMESZ vezetõ
3) arról, hogy a 2003-ban elfogadott együttmûködési megállapodásban kerüljön rögzítésre az információáramlás, szolgáltatás,
a FEUVE, Szabálytalanságok Kezelésének eljárásrendje.
Határidõ: 2009. május 31.
Felelõs: GAMESZ vezetõ
4) az informatikai és adatvédelmi szabályzat hiányosságainak
pótlásáról.
Határidõ: 2009. szeptember 1.
Felelõs: GAMESZ vezetõ
Tököl Város Képviselõ-testülete a GAMESZ belsõ ellenõrzésérõl szóló tájékoztatót tudomásul veszi és a feltárt hiányosságok
megszüntetésére az alábbi intézkedési tervet jóváhagyja:
INTÉZKEDÉSI TERV
A Gamesz vezetõje gondoskodjon
1) az intézmény Alapító Okiratának felülvizsgálatáról és kiegészítésérõl a jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen.
Határidõ: 2009. május 31. Felelõs: GAMESZ vezetõ
2) az intézmény SZMSZ-ének felülvizsgálatáról és jogszabályi
elõírásoknak megfelelõen aktualizálásáról.
Határidõ: 2009. május 31. Felelõs: GAMESZ vezetõ
3) a 2003-ban elfogadott együttmûködési megállapodás aktualizálásáról, rögzítse benne az információáramlást, szolgáltatás, a FEUVE, Szabálytalanságok Kezelésének eljárásrendjét.
Határidõ: 2009. máj. 31. Felelõs: GAMESZ vezetõ
4) a számviteli politika hiányosságainak pótlásáról
Határidõ: 2009. szept. 1. Felelõs: GAMESZ vezetõ
5) a leltárkészítési szabályzat megjelölt hiányosságokkal történõ javításáról
Határidõ: 2009. szept. 1. Felelõs: GAMESZ vezetõ

6) a selejtezési szabályzat ármegállapítás szabályaival történõ kiegészítésérõl
Határidõ: 2009. szept. 1. Felelõs: GAMESZ vezetõ
7) az informatikai és adatvédelmi szabályzat hiányosságainak pótlásáról
Határidõ: 2009. szept. 1. Felelõs: GAMESZ vezetõ
Tököl Város Képviselõ testülete a Gyertyaláng Kegyeleti
Kft. beszámolóját a temetõ és ravatalozó 2008. évi üzemeltetésérõl tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) az ART Fitnesz szakosztály kérelmében a döntést a következõ soros ülésre elnapolja,
b) felkéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi, valamint az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottságot, hogy a
napirendet következõ ülésén ismét tárgyalja, majd tegyen
javaslatot a képviselõ-testületnek.
Tököl Város Képviselõ-testülete elektronikus médiaszolgáltatási szerzõdést köt a Sziget Produkciós Stúdió Kft.-vel
(székhelye: Szigetszentmiklós, Tebe sor 20.) egy év idõtartamra, a határozat melléklete alapján.
A szolgáltatás díja: bruttó 3.000.000 Ft, melynek fedezetét a
2009. évi költségvetés tartalmazza.
Tököl Város Képviselõ-testülete elektronikus médiaszolgáltatási szerzõdést köt a Lakihegy Rádió Mûsorszolgáltató
Bt.-vel (2310 Szigetszentmiklós. Csepeli u. 15.) egy év idõtartamra, a határozat melléklete alapján.
A szolgáltatás havidíja: 104.000 Ft + ÁFA, melynek fedezetét a 2009. évi költségvetés tartalmazza.
Tököl Város Képviselõ-testülete a határozat melléklete szerinti megállapodást köt a Sziget Produkciós Stúdió Kft.-vel,
(székhelye: Szigetszentmiklós, Tebe sor 20.) és a Qualitel
Kft.-vel, (4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 13.).
Tököl Város Képviselõ-testülete további egyeztetést kér a
MINERVA 2006' Kft-tõl. Kérelmezõ egyeztessen a tervezett
üzlet megközelítése, áruszállítás, áruszállító autók útvonala
kapcsán, készüljenek alternatívák a jelenlegi szervizút kiváltására.
Tököl Város Képviselõ testülete az „Intézményi bérleti díjak emelésére vonatkozó javaslat” címû napirend tárgyalását
a következõ soros ülésre elnapolja, felkéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságot, hogy a következõ
ülésén tárgyalja újra a napirendet és tegyen javaslatot a képviselõ-testületnek.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Városi Uszoda jegy és
bérlet árait 2009. április 1-jétõl 2009. december 31-ig az
alábbiak szerint állapítja meg:

Felnõtt
egyszeri belépésre
jogosító jegy

Nyugdíjas/diák Gyermek (120 cm-ig)
egyszeri belépésre egyszeri belépésre
jogosító jegy
jogosító jegy

Óra

Nap

Szolgáltatás

6-21

Hétfõtõlpéntekig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

1.400 Ft

1000 Ft

500 Ft

8-21
8-19

Szombatvasárnap

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

1.400 Ft

1000 Ft

500 Ft

6-9

Hétfõtõlpéntekig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

800 Ft

700 Ft

300 Ft
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A

Bérletárak háromhavi érvényességgel, 10 alkalomra
Óra

Nap

6-21

Felnõtt

Nyugdíjas/diák

Gyermek (120 cm-ig)

Hétfõtõl-vasárnapig Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence
nyitvatartás szerint

13.000 Ft

9.000 Ft

4.000 Ft

6-9

Hétfõtõl-péntekig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

7.000 Ft

6.000 Ft

2.500 Ft

18-21

Hétfõtõl-szombatig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

9.000 Ft

7.000 Ft

3.000 Ft

Felnõtt

Nyugdíjas/diák

Gyermek (120 cm-ig)

Szolgáltatás

Bérletárak 1 hónapra
Óra

Nap

6-21

Hétfõtõl-vasárnapig Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence
nyitvatartás szerint

13.000 Ft

9.000 Ft

4.000 Ft

6-9

Hétfõtõl-péntekig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

7.000 Ft

6.000 Ft

2.500 Ft

18-21

Hétfõtõl-szombatig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

9.000 Ft

7.000 Ft

3.000 Ft

Felnõtt

Nyugdíjas/diák

Gyermek (120 cm-ig)

Szolgáltatás

Bérletárak 1 évre
Óra

Nap

6-21

Hétfõtõl-vasárnapig Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence
nyitvatartás szerint

126.000 Ft

92.000 Ft

40.000 Ft

6-9

Hétfõtõl-péntekig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

69.000 Ft

57.000 Ft

25.000 Ft

18-21

Hétfõtõl-szombatig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

92.000 Ft

69.000 Ft

30.000 Ft

Szolgáltatás

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: 700 Ft.
Nyugdíjas jegyet válthatnak a 62 év feletti nyugdíjasok és a rokkantnyugdíjasok. Diákjegyet válthatnak a nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezõ tanulók.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Halász János és társai által benyújtott, Füredi Éva településtervezõ által készített telekalakítási tervben és a Bognárné
Nagy Ilona földmérõ által készített változási vázrajzban foglaltakkal egyetért, az 1166 hrsz-ú, 310 m2 területû, kivett, beépítetlen terület mûvelési ágú és az 1201 hrsz-ú 168 m2 területû, kivett közterület mûvelési ágú önkormányzati földrészleteket a Településrendezési Tervben foglaltaknak megfelelõen a kialakuló 1183/10 hrsz-ú úthoz közvetlenül csatlakozó közútként biztosítja, forgalomképtelen közterületté
nyilvánítja.
2) Halász János és társai felajánlását, amely a telekalakítással
kialakuló 1183/10 hrsz-ú, 2883 m2 területû útszakasz nyomvonalához szükséges, érintett tulajdonosok ingatlanaiból térítésmentesen biztosított területek önkormányzati tulajdonba és kezelésbe adására vonatkozik, elfogadja, tudomásul veszi a kérelmet benyújtó tulajdonosok azon nyilatkozatát,

amelyben saját költségen vállalják a telekalakítással kialakuló út és az összközmû kiépítését azzal a kikötéssel, hogy az út
kiépítését az alábbi szerkezetben kell elvégezni: A1 forgalmi
terhelési osztályra méretezve, 20 cm vtg., M50 mechanikai
stabilizációval.
3) felkéri a polgármestert, hogy a megállapodásokat kösse
meg, az ingatlan nyilvántartásba történõ bejegyzéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.
4) amennyiben a késõbbiekben a város költségvetése lehetõvé teszi, az út és a közmû kiépítését az önkormányzat támogatja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a KRL Kontrol Kft. (2030
Érd, Bajcsy-Zs. út 81.) ajánlataiban szereplõ fázisjavító berendezések beépítését a Városi Uszoda és az Aradi utcai Iskola +
Sportcsarnok épületében az elõterjesztésben ismertetett "B" variáció szerint támogatja. A berendezések beépítéséhez szükséges 720.000 Ft +Áfa összeget és az átalánydíjas karbantartásra
a 120.000 Ft + Áfa összeget a 2009. évi általános tartalék keret
terhére biztosítja, egyben felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzõdés megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Petroterv Bt. kérelmére a Huba utca 1644/5, 1646/5,
1648/5, 1650/10, 1651/8, 1652/10, 1654/8 hrsz-ú szakaszain
a meglévõ víz- és csatornavezeték 138 fm-rel történõ meghosszabbításához,
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2) az INVITEL Zrt. kérelmére a Mátyás király utcában a két db
telefonkábel kötés szekrény lecseréléséhez a 7/a. és a 4/a.
épületek elõtt, a tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete 2009. április 2-án 15–17 óráig térítésmentesen biztosítja a Mûvelõdési Központ és Könyvtár színháztermét a Weöres Sándor Általános Iskola részére.
Felkéri az intézményvezetõt, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete méltányolja a Zubor Sport
Kft. kérelmét, egyben felkéri a kérelmezõt, hogy a 2009. évi táboroztatási elképzelését és kérelmét a következõ ülésre nyújtsa
be, összehangolva az uszoda éves karbantartásával, majd ennek
ismeretében a napirendre visszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) az Önkormányzati Minisztérium 8/2009. (II. 26.) ÖM rendeletével kiírt „A bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” címû pályázati felhívására „A tököli
Csépi úti Szivárvány Óvoda korszerûsítése és magas-tetõ építése” tárgyú pályázattal indulni kíván. A pályázathoz szükséges önrészt, 4.798.224 Ft erejéig a 2009. évi felhalmozási
céltartalék keret terhére biztosítja.
2) a pályázat kidolgozásával az M&F Szervezési, Marketing és
Építészeti Kft.-t (2330 Dunaharaszti, Báthori u. 1.) bízza
meg, 800.000 Ft + Áfa vállalási ár erejéig, a 2009. évi általános tartalék keret terhére.
3) felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést kösse meg.
2009. április 21-i ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a SAHIN Bt.-vel (képviseli dr. Májer Éva) kötött megbízási
szerzõdés 2. számú mellékletét elfogadja, mely a határozati
javaslat 1. számú mellékletét képezi.
2) Az újonnan kialakított gyermekorvosi körzetben a 60/2003.
(X. 20.) ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt
szakmai minimumfeltételeinek megfelelõ mûszerek, eszközök biztosítására dr. Elekes Edit ajánlatát elfogadja, és az eszközöket (hõlég-sterilizáló, látásvizsgáló tábla, mûszerdoboz,
számítógép, vizsgáló lámpa, hûtõgép, szék, asztal, szekrény)
600.000 Ft áron megvásárolja a felhalmozási céltartalék keret terhére.
3) Az egyszer használatos eszközök, kisebb eszközök, készenléti táska, vérnyomásmérõ beszerzésére és a szoftver átprogramozására összesen bruttó 470.000 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék keret terhére.
4) Felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban meghatározott
eszközök megvásárlására az adásvételi szerzõdés megkö-tésére.
I. számú Gyermekorvosi körzet rendelési ideje (Dr. Májer Éva)
Hétfõ:
11–15 óráig
Kedd:
8–11 óráig
Szerda:
14–18 óráig
Csütörtök:
8–11 óráig
Péntek:
11–15 óráig
Tanácsadás:
Kedd:
11–14 óráig
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Polgármesteri Hivatal épületében lévõ házasságkötõ
terem nyílászáróinak cseréjére a 2. félévben visszatér.
Felkéri a Polgármester útján a Mûszaki Irodát, hogy a
nyílászárók cseréje vonatkozásában kérjen árajánlatokat,
és a szeptemberi ülésre terjessze be azokat a képviselõtestület elé.
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2) az Önkormányzati Minisztérium 15/2009. (III. 17.) ÖM rendeletével kiírt, „A helyi önkormányzatok fenntartásában
lévõ sportlétesítmények felújításának támogatása” címû
pályázati felhívására „A tököli sportcsarnok sportpadlójának
cseréje” tárgyú pályázattal indulni kíván, a 10.000.000 Ft
pályázati támogatáshoz 5.000.000 Ft saját forrást biztosít a
felhalmozási céltartalék keret terhére.
3) a pályázat kidolgozásával a Goodwill Consulting Kft. (1149
Bp., Angol u. 38.) céget bízza meg a 150.000 Ft + Áfa vállalási ár erejéig, sikerdíjra az elnyert összeg 7%-át, maximum
700.000 + ÁFA összeget biztosít a 2009. évi felhalmozási céltartalék keret terhére.
4) felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete elfogadja a határozat mellékletét képezõ közbeszerzési szabályzatot.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Római Katolikus Egyházközség részére a templom belsõ festésére 5.000 eFt támogatást biztosít, melyet 5 éven át, évente 1.000eFt átutalásával
teljesít. A támogatás fedezetét 2009-ben az általános tartalékkeret terhére-, a további négy évben a mindenkori költségvetés terhére biztosítja, egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzõdés aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete az 585 hrsz-ú közterületbõl,
10 m2 nagyságú részt 2009. május 1. és augusztus 31 közötti
idõtartamra biztosít Hegyes János részére, vendéglátó kerthelyiség kialakítása céljából. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
a területbérleti szerzõdést kösse meg a vállalkozóval a közterület-használat szabályozásáról és díjazásáról szóló 17/1999.
(IX.7.) számú rendeletben foglaltak szerint.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Multi-Kábel Kft. kérelmére
a 7, 58/79 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokon és a 2325 hrszú önkormányzati úton az optikai kábel kiépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a „Borsos Zoltán kérelme”
címû napirend tárgyalását a 2009. május havi soros ülésre
elnapolja.
2009. április 27-i ülés
Tököl Város képviselõ-testülete a 103/2009. (IV. 21.) számú
határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Tököl Város Képviselõ-testülete az újonnan kialakított gyermekorvosi körzetben a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 1.
számú mellékletében felsorolt szakmai minimumfeltételeinek
megfelelõ mûszerek, eszközök biztosítására dr. Elekes Edit
ajánlatát elfogadja és az eszközöket (hõlég-sterilizáló, látásvizsgáló tábla, mûszerdoboz, számítógép, vizsgáló lámpa, hûtõgép,
szék, asztal, szekrény) 750.000 Ft áron megvásárolja a felhalmozási céltartalék keret terhére.”
Tököl Város Képviselõ-testülete a Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ Ráckevei Kirendeltsége
javaslatát tudomásul veszi, Tököl Város Önkormányzat a 2009.
évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervét -– változatlan tartalommal – a határozati melléklete szerint elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a határozat mellékletét képezõ „Tököl Város településközpontjának fejlesztése” tárgyú módosított ajánlati felhívást elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2008. évi pénzmaradvány
elszámolását az alábbiak szerint fogadja el:
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Ezer forintban

Megnevezés
Záró pénzkészlet 2008.12. 31-én
Aktív átfutó elszámolások (392 fõk.)
Passzív átfutó elszámolások (482 fõk.)
Aktív függõ elszámolások (391 fõk.)
Passzív függõ elszámolások
Helyesbített pénzmaradvány
Állami támogatás megtérülés (31-es ûrlap)
Állami támogatás visszafizetése (51-es ûrlap)
Központosított ei. visszafizetése (33-as ûrlap)
Szja. megtérülése (50-es ûrlap)
GAMESZ 2008.évi kiutalatlan támogatása
GAMESZ 2008.évi pénzmaradvány elvonása
Költségvetési pénzmaradvány

1.

2.

3.

4.

Hivatal

HKÖ

NKÖ

SZKÖ

156.922
13.641
-44.693
25.500
-201
151.169
2.863
-4
-2.221
1.115
-45.245
15.697
123.374

1.053

1.094

654
42

1.053

1.094

696

1.053

1.094

696

Tököl Város Képviselõ-testülete a 2008. évben végzett
ellenõrzésekrõl szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a jegyzõ FEUVE rendszer
2008. évi mûködésérõl szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl, Akácos út 49. szám
alatti, Gulyás József és Lõrincz Sándor által lakott két önkormányzati lakásról lakottan készíttessen értékbecslést, melynek
ismeretében a képviselõ-testület dönthet az értékesítésrõl, egyben a jogcím nélküli használók tartozását eltörli, behajthatatlan követelés miatt.
Tököl Város Képviselõ-testülete 2009. és a 2010. évben dr.
Balla Mária háziorvos részére 150 eFt, Kunzerné Balázs Ilona
fogorvos részére 150 eFt, valamint dr. Kerékgyártó István
háziorvos részére 150 eFt támogatást biztosít mûködési kiadásaikra, a 2009. évi támogatás fedezetéül a Polgármesteri
Hivatal 2009. évi költségvetésében e célra tervezett keretet
jelöli meg és kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010. évi támogatási összeget beépíti Tököl Város Önkormányzat 2010. évi
költségvetésébe, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) Kunzerné dr. Balázs Ilonával kötött fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerzõdés 9. pontját 2009. január 1. napi
visszamenõleges hatállyal a határozat 1. számú melléklete
szerint módosítja, egyben felhatalmazza a polgármestert a
szerzõdésmódosítások aláírására.
2) a SONO DENTÁL Egészségügyi, Oktató és Szolgáltató
Betéti Társasággal kötött fogorvosi feladatok ellátására
vonatkozó szerzõdés 8. pontját 2009. január 1. napi visszamenõleges hatállyal a határozat 2. számú melléklete szerint
módosítja, egyben felhatalmazza a polgármestert a
szerzõdésmódosítások aláírására.
3) az 1) és 2) pont szerinti támogatás fedezetéül 2009.évben a
GAMESZ 2009. évi költségvetésben e célra tervezett keretét
jelöli meg és kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010. évi
támogatási összeget beépíti Tököl Város Önkormányzat
2010. évi költségvetésébe.
A 123/2009. (IV. 27.) számú képviselõ-testületi határozat
1. számú melléklete: SZERZÕDÉSMÓDOSÍTÁS

5.
6.
1+2+3+4
GAMESZ
összesen
159.723
4.064
13.683
11.569
-44.693
25.500
-201 -10.442
154.012
5.191
2.863
-4
-2.221
1.115
-45.245
45.245
15.697 -15.697
126.217
34.739

7.
Önkormányzat
összesen (5+6)
163.787
25.252
-44.693
25.500
-10.643
159.203
2.863
-4
-2.221
1.115
0
0
160.956

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 2009. január 1. napjára visszamenõ hatállyal az alábbiak szerint változik: „Megbízó a vállalkozó részére az egészségügyi feladatok jobb ellátása érdekében – 2009-ben 500.000 Ft, 2010-ben 250.000 Ft támogatást biztosít, kizárólag a praxis személyes ellátása mellett”.
2. Felek a szerzõdés-kiegészítést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezõt aláírják.
Tököl, 2009. április
Vállalkozó
Megbízó
A 123/2009. (IV. 27.) számú képviselõ-testületi határozat
2. számú melléklete: SZERZÕDÉSMÓDOSÍTÁS
Amely létrejött a Tököl Város Önkormányzatát (2316 Tököl,
Fõ út 117.) képviselõ Hoffman Pál polgármester (továbbiakban: Megbízó), valamint
SONO-DENTÁL Egészségügyi, Oktató és Szolgáltató Betéti
Társaság (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen
és idõben az alábbi feltételekkel:
1. A felek rögzítik, hogy a 2004. szeptember 22-én aláírt
szerzõdés 8. pontja 2009. január 1. napjára visszamenõ
hatállyal az alábbiak szerint változik: „Megbízó a vállalkozó részére az egészségügyi feladatok jobb ellátása
érdekében – 2009-ben 500.000 Ft, 2010-ben 250.000 Ft
támogatást biztosít, kizárólag a praxis személyes ellátása
mellett”.
2. Felek a szerzõdés-kiegészítést elolvasás után, mint
akaratukkal mindenben egyezõt aláírják.
Tököl, 2009. április
Vállalkozó
Megbízó
Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli KSK részére 2009.
második félévére támogatásként 9.000 eFt-ot biztosít a 2009.
évi költségvetés terhére a szakosztályai – kézilabda, labdarúgás,
– 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 Szigetszentmiklósi –Tököl
SE részére 2009. második félévére támogatásként 750 eFt-ot
biztosít a 2009. évi költségvetés terhére a Karate Szakosztály
mûködési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést
kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) engedélyezi a Polgármesteri Hivatalnak, hogy az Igazgatási
Iroda tartósan távollévõ gépjármû ügyekkel foglalkozó 2
besorolási osztályú, fõelõadó 9 besorolási fokozatú
köztisztviselõjét 2. besorolási osztályú, fõmunkatárs 16
besorolási fokozatú – határozott idejû szerzõdéssel a
határozatlan idejû szerzõdéssel foglalkoztatott köztisztviselõ
távolléte idejére – köztisztviselõvel töltse be,
2) az 1) pont szerint feladat végrehajtására a 2009. évben 840
eFt+járulékai összeget a 2009. évi általános tartalék keret
terhére biztosítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Diófa sorban lévõ közmûvesítetlen önkormányzati ingatlanok víz, csatornahálózat
bõvítés terveinek elkészítésére a SIENGI Tervezési és Kereskedelmi Kft. (Szigetszentmiklós) választja 390.000 Ft+ÁFA vállalási árért, melynek fedezetéül a 2009. évi költségvetésben e
célra elkülönített összeget jelöli meg, egyben felhatalmazza a
polgármestert a vállalkozási szerzõdés aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete határozat mellékletét képezõ
változási vázrajz szerint hozzájárul a tulajdonát képezõ 075/4
hrsz-ú út mûvelési ágú ingatlan megosztásához. Felhatalmazza
a polgármestert a változási vázrajz aláírására, a telekalakítási
eljárás lefolytatására.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyában kiírt
ÁROP-3.A.1/A jelû pályázatból támogatott egyszerû
közbeszerzési eljárás nyertesének a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft.-t (1012 Budapest,
Logodi u. 62.) jelöli meg, a 9.200.000 Ft+Áfa ajánlati árat
elfogadja.
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Corporate Values
Szervezetfejlesztési és vezetési Tanácsadó Kft.-vel a megbízási szerzõdést megkösse.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1. KÖRZET
Akácos
Aradi
Árnyas
Árpád
Árvácska
Attila
Barackos
Betlehem
Bodza
Ciprus
Csalogány

út
köz
utca
köz
utca
köz
sor
köz
utca
utca
köz

Cseresznyés
Damjanich
Diófa
Dózsa György
Dózsa György
Duna
Fürtös
Harkály
Hársfa
Horgász

köz
utca
sor
köz
utca
utca
utca
köz
utca
köz

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
39-115-ig
páratlan oldal
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

1) az uszoda üzemeltetésére kiírt egyszerûsített közbeszerzési
eljárás nyertesének a Tököli Víz- és Csatornamû Üzemeltetõ
Kht.-t (2316 Tököl, Fõ út 143.) jelöli meg, az általa benyújtott ajánlat és a tárgyalás során megállapított 4 évi
150.000.000 Ft+Áfa üzemeltetõi díj elfogadásával.
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tököli Víz- és Csatornamû Üzemeltetõ Kht.-vel (2316 Tököl, Fõ út 143.) az
üzemeltetési szerzõdést megkösse.
TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.
(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI
LAKÓINGATLANFAJTÁK ÁTLAGÉRTÉKEIRÕL A
LUXUSADÓ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE
Tököl Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Alkotmánybíróság 444/B/2006. számú határozatára, a 27/2005. (XII. 13.)
számú rendeletének a települési lakóingatlan-fajták átlagértékeirõl a luxusadó megállapításához hatályon kívül helyezésérõl az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A Képviselõ-testület a 27/2005. (XII.13.) számú rendeletét
a települési lakóingatlan fajták átlagértékeirõl a luxusadó megállapításához hatályon kívül helyezi.
2.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2009. január 20.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ
TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.
(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI
ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRÕL SZÓLÓ 15/2002.
(VII. 11.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi alapellátások körzeteirõl
szóló 15/2002. (VII.11.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az
alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 1. számú mellékelte helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
2 §. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2009. január 20.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ

GY E R M E KO RVO S I K Ö R Z E T E K
Iszalag
utca
teljes
Jegenye
utca
teljes
Karinthy Frigyes utca
teljes
Kisfaludy Sándor utca
teljes
Kiss
utca
teljes
Kolozsvári
utca
teljes
Kossuth Lajos
utca
teljes
Kökörcsin
utca
teljes
Leányka
utca
teljes
Madách Imre
utca
teljes
Máltai
utca
teljes
Mátyás király
utca
teljes
Pesti
út
teljes
Pestvidéki Gépgyár
teljes
Piac
tér
teljes
Pozsonyi
köz
teljes
Pozsonyi
utca
teljes
Prika
telep
teljes
Rakéta
utca
teljes
Réce
utca
teljes
Szentmiklósi
út
teljes
Szilágyi
utca
teljes
Szõlõ
utca
teljes

Táncsics Mihály
Toldi
TSZ
Vadkacsa
Vásár
Vásár-tér
Zabástya
Zrínyi

utca
köz
kert
utca
tér
dûlõ
dûlõ
utca

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

2. KÖRZET
Ady Endre
Alkotmány
Állomás
Alma
Álmos
Arany János
Babanovicza
Bartók Béla
Bem
Buszista
Búzavirág
Csalitos
Csépi

utca
teljes
utca
teljes
utca 1-37 páratlan
utca
teljes
utca
teljes
utca
teljes
dûlõ
teljes
utca
teljes
utca
teljes
dûlõ
teljes
utca
teljes
utca
teljes
út
teljes
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Csokonai
Deák Ferenc
Diana
Dobó Katalin
Dr. Papp Károly
Eötvös Lóránd
Erkel Ferenc
Fácán
Fenyves
Fõ
Gárdonyi Géza
Gesztenye
Harcsa
Hársfa
Határ
Holtok
Hõsök
Huba
Hunyadi
Huszka Jenõ
Ibolya
Iskola
Jókai
József Attila
Kapisztrán János
Kálmán Imre
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utca
utca
sétány
utca
tér
út
utca
köz
köz
utca
utca
köz
köz
köz
út
dûlõ
tere
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

Kárász
Kertész
Klapka
Klein Rönnau
Kodály Zoltán
Kölcsey
Kõrisfa
Kun
Ledina
Ledina
Lehár Ferenc
Lenin
Május 1.
Maléter Pál
Mandula
Mansfeld Péter
Mester
Mókus
Móra Ferenc
Nagy Imre
Nefelejcs
Nyárfa
Orgona
Papp
Parkerdõ
Parlag

TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.
(II. 3.) 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
2009. január 1. napjára visszamenõleg kell alkalmazni.
Tököl, 2009. január 19.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ
4/2009. (II. 3.) számú rendelete melléklete: A juttatások
tárgyévi költségvetési tervezésének szabályai és meghatározása, valamint a 2009. 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
figyelembevételével határozza meg.
2. Az 1. pont szerint a költségvetési terv elõkészítése során tervezni kell a rendelet hatálya alá tartozók
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 illetménykiegészíté-

köz
utca
utca
utca
út
utca
köz
utca
út
dûlõ
utca
telep
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seket, pótlékokat, juttatásokat,
c) Ktv szerinti, a teljesítményértékelésétõl függõen meghatározható az alapilletmény általános mértékétõl való többleteltérés legfeljebb 30%-os mértékû eltérésre, illetve személyi
illetmény megállapítására lehetõséget biztosító fedezetét
(Ktv. 43. § (4) bekezdés, illetve 44/B. §).
II. A 2009. évi juttatásokra vonatkozó szabályok
1. A helyi illetményalapot 2009. évben Tököl Város Képviselõtestülete a 2009. évi költségvetésrõl szóló önkormányzati
rendeletében állapítja meg.
2. Az e rendelet 1. §-ában, 2. § a) és ba) pontjaiban meghatározottak részére 2009. 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 2009. évben alapilletményük 10%-ának, megfelelõ illetménypótlék jár.
4. A középfokú iskolai végzettségû köztisztviselõk számára
2009. évben is alapilletményük 10%-ának megfelelõ illetménykiegészítés jár.
Tököl Város Képviselõ-testületének 5/2009. (II. 3.) 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:
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1. § A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet 2009. február 1. napján lép hatályba.
Tököl, 2009. január 14.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ
5/2009. (II. 3.) számú rendelet melléklete: Tököli Önkormányzat fenntartásában mûködtetett oktatási-nevelési
intézményekben alkalmazandó napi étkezetési térítési díjak
Az önkormányzat által fenntartott intézmények étkezési térítési
díja 2009. február 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:
240
ebbõl tízórai:
36
ebéd:
168
uzsonna:
36
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 a 2009. évi
költségvetésrõl szóló 6/2009. (II. 17.) 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 2009. 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.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. §
(1) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.204.996 eFt-ban, azaz –
Egymilliárd-kettõszáznégymillió-kilencszázkilencvenhatezer forintban, költségvetési létszámkeretét 210,5 álláshelyben állapítja meg, melynek jogszabály szerint elõírt bontását,
mérlegszerûen e rendelet „1. ÖNKORMÁNYZATI Össz.” jelû tábla (a továbbiakban az 1. melléklet) tartalmazza.
(2) A képviselõ-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá a polgármesteri hivatal és az intézmények, valamint építi be a kisebbségi önkormányzatok összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint elõírt bontásban és tartalommal,
mérlegszerûen:
a) a b-e) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve a
„2.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Össz” jelû tábla (a továbbiakban a 2.1 számú melléklet),
b) a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait a „2.1.1. Polgármesteri Hivatal” jelû tábla (a továbbiakban a 2.1.1. számú melléklet).
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.2. Horvát Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a
2.1.2 számú melléklet)
d) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.3. Német Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a
2.1.3 számú melléklet)
e) a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.4. Szerb Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a
2.1.4 számú melléklet)
f) az g-p) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve a
„2.2. GAMESZ és INTÉZMÉNYEK Össz” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2. számú melléklet),
g) a GAMESZ bevételeit és kiadásait a „2.2.1. GAMESZ” jelû
tábla (a továbbiakban a 2.2.1 számú melléklet).
h) a Hagyományõrzõ Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.2.
Hagyományõrzõ Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.2
számú melléklet).
i) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.3. Horvát Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.3 számú melléklet)
j) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.4. Napsugár
Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.4 számú melléklet).
k) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.5. Szivárvány Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.5 számú melléklet).
l) az Általános Iskola bevételeit és kiadásait a „2.2.6. Általános
Iskola” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.6 számú melléklet),
m) a Gyermekjóléti Szolgálat bevételeit és kiadásait a „2.2.7.Gyermekjóléti Sz.” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.7 számú
melléklet).
n) a Bölcsõde bevételeit és kiadásait a „2.2.8. Bölcsõde” jelû
tábla (a továbbiakban a 2.2.8 számú melléklet)
o) a Mûvelõdési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a
„2.2.9. Mûv. Központ és Könyvt” jelû tábla (a továbbiakban
a 2.2.9 számú melléklet).
p) a Sportcsarnok bevételeit és kiadásait a „2.2.10. Sportcsarnok„ jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.10 számú melléklet).
(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 5.843 e Ft-ban, azaz – ötmillió-nyolcszáznegyvenháromezer – forintban állapítja
meg, melynek jogszabály szerint elõírt bontását e rendelet
4. számú melléklete tartalmazza.
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(6) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felhalmozási kiadását 50.627 eFt-ban, azaz –
ötvenmillió-hatszázhuszonhétezer – forintban állapítja meg,
melynek bontását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(7) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 4.399 eFt-ban, azaz – négymillió-háromszázkilencvenkilencezer – forintban állapítja meg (lásd 1.
számú, 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. és 2.1.4. számú mellékleteket)
b) felhalmozási céltartalékát 5.194 eFt-ban, azaz – ötmillióegyszázkilencvennégyezer – forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(8) A rendelet 7. számú melléklete a Polgármesteri Hivatal, a
rendelet 8. számú melléklete a GAMESZ tárgyévi elõirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazza.
4. §
(1) A képviselõ-testület az önkormányzat többéves kihatással
járó feladatok elõirányzatait éves bontásban e rendelet 9.
számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késõbbi
évek elõirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat hitelállományát e rendelet 10. számú
melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatások kimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(4) A három éves gördülõ tervezés irányszámait e rendelet 12.
számú melléklete tartalmazza.
(5) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történõ hozzájárulásokat a 13.
számú melléklet, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 14. számú melléklet mutatja be.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
5. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap
2009. 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 figyelembe-
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vételével. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve távollétében az általa meghatalmazott engedélyezi.
(7) Az intézményeket megilletõ feladatmutatókhoz kötött állami normatíva igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, 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.
(9) A GAMESZ vezetõje a részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként köteles írásban tájékoztatni a polgármestert. Elõirányzat-túllépés esetén a tájékoztatást azonnal köteles
megadni.
7. § A polgármesteri hivatal és az intézmények pénzmaradványát a képviselõ-testület hagyja jóvá. A polgármesteri hivatal és az intézmények pénzmaradványuk megállapítása során pénzmaradványt terhelõ kötelezettségként csak olyan
kötelezettség-vállalást mutathat ki, amelyet a beszámolás
évben keletkezett, a 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendeletben megfogalmazott kötelezettségvállalási dokumentummal igazolni tud. A képviselõ-testület a szabad
(kötelezettség-vállalással nem terhelt) pénzmaradvány terhére felhasználási kötelezettséget állapíthat meg, abból elvonást eszközölhet.
8. §
(1) A 2009. évi költségvetésbõl finanszírozott, támogatott szervezetek, magánszemélyek legkésõbb 2010. 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), valamint az önkormányzat hivatalos honlapján 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
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mellõzhetõ, ha az adott költségvetési évben egybeszámítva
nem éri el a 200 eFt-ot.
10. §
(1) A Polgármesteri Hivatal és/vagy intézmények pénzeszközei
felhasználásával, vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ – a nettó ötmillió forintot elérõ vagy azt meghaladó
értékû – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,
vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerzõdést kötõ felek nevét, a szerzõdés értékét, határozott idõre kötött szerzõdés esetében annak idõtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell
tenni a szerzõdés létrejöttét követõ hatvan napon belül. A
közzétételrõl a szerzõdést kötõ személy gondoskodik. A
közzététel módjára a 9. §-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 hoszszabb 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 II/1/5. pontjában foglaltak figyelembevételével 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
2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. 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, 2009. február 10.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ
TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
9/2009. (III. 31.) SZÁMÚ RENDELETE 7/1998. (III. 3.)
SZÁMÚ, A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÉS A
GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRÕL SZÓLÓ
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
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Tököl Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban
(Szt.), a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban Gyvt.) foglalt
felhatalmazás alapján a szociális támogatások és a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 7/1998. (III. 3.) számú rendeletét (a továbbiakban a R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 3. §. (3) bekezdésének ac) pontja 2) alpontja helyébe
az „aktív korúak ellátása” szövegrész lép.
2. §. A R. 3. §. (4) bekezdés d) pontja hatályát veszti.
3. § A R. 6. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe az „aktív korúak ellátása (Sztv. 33-37/G§)” szövegrész lép.
4. § A R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. §
(1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerõ-piaci helyzetû aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az ellátás biztosításánál az Szt. 33-37/G. §- ban és az e
rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzat a közfoglalkoztatást a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ, és intézményei útján biztosítja.
(3) Az Szt. 37/B. § (1) bekezdésének b)–c) pontja szerint megállapított rendszeres szociális segélyben részesülõ személy a
megállapító határozat jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül köteles
a) a Gyermekjóléti Szolgálat (2316 Tököl, Aradi u. 57.) családsegítõjénél megjelenni és nyilvántartásba vetetni magát,
b) a beilleszkedését segítõ programról írásban megállapodni az
együttmûködésre kijelölt szervvel,
c) teljesíteni a beilleszkedését segítõ programban foglaltakat,
d) minden tõle telhetõ megtenni az együttmûködési program
sikeres végrehajtása érdekében,
e) a meghatározott programokon idõben megjelenni és azokon részt venni.
(4) A beilleszkedést segítõ program a rendszeres szociális segélyben részesülõ személy szociális helyzetéhez és mentális
állapotához igazodva a következõkre terjedhet ki:
a) az együttmûködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
b) az együttmûködõ személy számára elõírt, az egyéni képességeket fejlesztõ vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetõleg a munkavégzésre történõ felkészülést
segítõ programban való részvételre,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelõ oktatásban, képzésben történõ részvételre, különösen az általános
iskolai végzettség és az elsõ szakképesítés megszerzésére.
(5) Amennyiben a segélyezett nem mûködik közre a (3) bekezdésben foglaltakban, illetve a (4) bekezdésben foglaltaknak
nem tesz eleget, és ezt önhibáján kívüli okként 8 napon belül hitelt érdemlõen nem igazolja, együttmûködést megszegõnek minõsül.”
5. § A R. 19. § (2) bekezdésének a) pontjából a „a havi rendszeres közgyógyellátásra írható gyógyszerköltségének” szövegrész, továbbá b) pontjából a „a havi rendszeres közgyógyellátásra írható gyógyszerköltségének” szövegrész kikerül.
6. §. A R. 6. § (3) bekezdés a következõ f) ponttal egészül ki:
„f) óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C)”.
7. § A R. 22/G. § (4) bekezdésének a) pontjában az 1-4. évfolyamon helyébe a „1-6. évfolyamon” szövegrész kerül, ugyanezen bekezdés c) pontjában az 5-8. évfolyamán helyébe a
„7-8. évfolyamán” szövegrész kerül.
8. § E rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba.
Tököl, 2009. március 5.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ
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TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
10/2009. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE A VÍZ- ÉS
CSATORNADÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
10/2000. (III. 22.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a víz és csatornadíjak megállapításáról szóló 10/2000. (III. 22.) számú rendeletét (a továbbiakban: a rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„(5) Az utólagos víz- és csatornahálózatra kötés közmû-hozzájárulási díja 2009. május 1. napjától:
*gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai
szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttmûködési csoportosulás, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a
vízgazdálkodási társulat, az erdõbirtokossági társulat, a
végrehajtói iroda, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a
helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a
köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggõ polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó
szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény e jogi személyekre eltérõ rendelkezést
tartalmaz;
2. § A rendelet 3 §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Mentesül a közmû-hozzájárulás díja alól aki
korábban a közmû-hozzájárulási díjat befizette,
aki társulati érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezett,
aki önerõs hálózatbõvítés során a törzshálózat kiépítésében,
finanszírozásában részt vett az elsõ lakás után,
aki olyan ingatlannal rendelkezik, amely után már korábban
megfizették a közmû-hozzájárulási díjat, de késõbb megosztották és az érintett ingatlanon található a bekötés.”
3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2009. április 14.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ
TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
8/2009. (III. 31.) SZÁMÚ RENDELETE
A VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 10/2000.
(III. 22.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a víz és csatornadíjak megállapításáról szóló 10/2000.(III.22.) számú rendeletét (a továbbiakban: a rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

utólagos vízhálózatra kötés közmûhozzájárulási nettó díja
utólagos csatornahálózatra
közmû-hozzájárulási nettó díja

kötés

1. § A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba.
Tököl, 2009. március 5.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ
8/2009. (III. 31.) számú rendelet melléklete: Ivóvíz- és
szennyvíztisztítási díj mértéke 2009. április 1-jétõl 2010.
március 31-ig
Szolgáltatott víz ára:
Lakossági:
228 Ft/m3 + ÁFA 273,60 Ft/m3 (áfás ár)
Közületi:
328 Ft/m3 + ÁFA 393,60 Ft/m3 (áfás ár)
Szennyvíztisztítás ára:
Lakossági:
201 Ft/m3 + ÁFA 241,20 Ft/m3 (áfás ár)
TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
11/2009. (IV. 28.) SZÁMÚ, A HELYI
SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS
FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRÕL,
VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI
RENDSZERÉRÕL SZÓLÓ RENDELETE
Tököl Városi Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése,
valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja a település területén, a helyi adottságokat
figyelembe véve biztosítani a város polgárai számára a
sport, mint önszervezõdésre épülõ autonóm civil tevékenység alapvetõ feltételeit, meghatározni a sporttal foglalkozó
helyi szervezetekkel való együttmûködés formáit, biztosítani az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények
fenntartását, mûködését, az oktatási intézményekben folyó
sporttevékenység feltételeinek megteremtését.
2. § E rendelet alkalmazásában
sportegyesület: az egyesülési jogról, a Polgári Törvénykönyvrõl
és a sportról szóló törvények alapján mûködõ egyesület,
fogyatékos személy: a mozgáskorlátozott, az értelmi fogyatékos,
a siket, illetve nagyothalló, a szervátültetett, valamint a vak vagy
gyengénlátó természetes személy,
közterület: a mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehetõ terület, út, utca, tér,
sportrendezvény helyszíne: az a nyilvános hely vagy a közterület meghatározott része, ahol a sportrendezvényt megtartják,
és ahol nézõ tartózkodhat,
sportrendezvény résztvevõje: az a természetes személy, aki a
sportrendezvény helyszínén annak idõtartama alatt, valamint a
sportrendezvényt megelõzõen vagy követõen másfél órával tartózkodik. A nézõ (szurkoló) résztvevõnek minõsül,
II. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
3.§
(1) A települési önkormányzat kötelezõ feladata illetékességi
területén a helyi sporttevékenység támogatása. E feladatai
körében az önkormányzat:

Igénylõ (Új fogyasztó)
Nem gazdálkodó szervezet, lakás és egyéb
ingatlan esetén
100.000 Ft/lakás (Az elsõ lakásra)
200.000 Ft/lakás (A második és minden
további lakásra)
200.000 Ft/lakás (Az elsõ lakásra)
300.000 Ft/lakás (A második és minden
további lakásra)

Gazdálkodó szervezet*
200.000 Ft/m3/nap
300.000 Ft/m3/nap

Városházi hírmondó
a) Kialakítja a város sportkoncepcióját és önkormányzati ciklusonként felülvizsgálja.
b) Az óvodai és az általános iskolai nevelési, illetve pedagógiai
programokban meghatározott sporttal kapcsolatos elképzeléseket, valamint a városban mûködõ sportegyesületek utánpótlás nevelését támogatja és az utánpótlás nevelésével öszszefüggõ tevékenységet összehangolja az önkormányzat illetékes szakmai bizottsága útján. A tulajdonában lévõ létesítményeket az igények alapján, a sportbizottság által meghatározott óraszámban, ingyenesen biztosítja számukra. Éves
költségvetésében a sportcélú támogatások során meghatározza az erre fordítandó keretet, melynek felhasználását a
sportbizottság ellenõrizheti.
c) Fenntartja és mûködteti a tulajdonában lévõ sportlétesítményeket.
(2) Az önkormányzat egyes sportfeladatai ellátásába megállapodás alapján az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:
a) az önkormányzat nem testnevelés és sport alapfeladatú intézményei,
b) az önkormányzat közigazgatási területén mûködõ sport célú társadalmi szervezetek,
(3) Az önkormányzat sportlétesítményei:
– Sportcsarnok
– Városi uszoda
– Sportpálya
III. A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttmûködés
4. § Az önkormányzat együttmûködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel; a városban mûködõ sportegyesületeket,
a városi civil szervezetek sporttevékenységét az alábbiak
szerint támogatja.
a) Az önkormányzat a tulajdonában és használatában lévõ
sportlétesítményeket szerzõdés alapján a képviselõ-testület
döntése alapján bérbe vagy haszonkölcsönbe adhatja.
b) Az önkormányzat tulajdonában és használatában lévõ ingatlanok és közterületek tartós sport célú hasznosításának lehetõségét a képviselõ-testület döntése alapján támogathatja az
önkormányzat.
c) A képviselõ-testület támogathatja a nem tököli székhelyû
szervezetek és vállalkozások sport irányú tevékenységét, ha
az a településre nézve elõnyökkel jár. A támogatás formáját
és mértékét illetõen megállapodást kell kötni.
IV. A támogatás, finanszírozás rendszere
5. §
(1) Az önkormányzat a sport célra fordítható támogatások öszszegérõl és annak egyes célok közötti megosztásáról a költségvetési rendeletében dönt. A támogatás forrásai: az állam
által biztosított normatív támogatás, valamint az önkormányzat saját bevételei.
(2) Támogatott célok:
– eszközbeszerzés
– mûködési feltételek biztosítása
– versenyprogram lebonyolítása
– szabadidõs rendezvények
– szervezett és visszatérõ helyi sportrendezvények,
(3) Támogatási feltételek:
a) A támogatottal szemben támasztott jogszabályi feltételek teljesülése (bírósági bejegyzés, adószám, bankszámlaszám, statisztikai adatszolgáltatás teljesítése, mûködés).
b) Támogatási kérelem benyújtása.
c) A támogatott az elõzõ évben kapott önkormányzati támogatásról szabályszerûen elszámolt.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben az önkor-
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mányzat csak akkor nyújthat sportszervezet részére támogatási szerzõdés alapján támogatást, ha annak nincs
lejárt köztartozása.
(5) A támogatott a számára nyújtott támogatásról minden év
január 31-ig szakmai és pénzügyi beszámolót készít.
(6) Az önkormányzati sport célú támogatásban részesülõk kötelesek a sporttörvény elõírásai, és az önkormányzattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni; a törvényi elõírások vagy a vállalt kötelezettségeik megszegése a támogatások megvonásával, illetve az önkormányzattal kötött szerzõdések felmondásával járhat.
V. Az iskolai sporttevékenység
6. §
(1) Az önkormányzat az iskolai sporttevékenység finanszírozási
módjáról az éves költségvetésében dönt, az intézmények javaslatát figyelembe véve.
(2) A település oktatási intézményei sporttal kapcsolatos feladatai:
a) az oktatási intézmények testnevelési alapfeladatainak ellátásán túl – a város sportegyesületei utánpótlás nevelésében
vesznek részt, figyelembe véve a különbözõ korcsoportok
életkori sajátosságait. Az oktatási intézmények és a település
önkormányzati támogatásban részesülõ sportegyesületei
mûködjenek együtt a tanórán kívüli sporttevékenységek
szervezésekor.
b) Az oktatási intézményekben folytatott tanórán kívüli sporttevékenység pénzügyi feltételeit az önkormányzat az intézményi költségvetés elfogadásakor, elkülönítetten határozza
meg. A sport célú állami és önkormányzati támogatás felhasználásáról az intézmények vezetõi az illetékes önkormányzati bizottságoknak évenként tájékoztatást adnak.
VI. Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények
fenntartása, mûködtetése
7. §
(1) Az önkormányzat a tulajdonában lévõ sportlétesítmények
fenntartásának és karbantartásának költségét éves költségvetésében biztosítja.
(2) A képviselõ-testület az önkormányzat által fenntartott
sportlétesítmények kedvezményes és ingyenes használatát
biztosíthatja határozott idõre vagy egyedi alkalmakra is. A
sportegyesületekkel, a sporttevékenységet is folytató civil
szervezetekkel a létesítmények tartós és rendszeres használatának feltételeit illetõen megállapodást kell kötni.
VII. Az önkormányzati tulajdonban álló sportlétesítmények fejlesztése
8. §
A képviselõ-testület az önkormányzat ciklusprogramjának
megfelelõen dönt a sportlétesítmények és tevékenységek fejlesztésérõl, az önkormányzati tulajdonban álló sportlétesítmények felújításáról.
VIII. A gyermek és ifjúsági sport, a nõk és a családok sportja, a
hátrányos helyzetû társadalmi csoportok és a fogyatékosok
sportja, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények
9. §
(1) A gyermek és ifjúsági sportot, az utánpótlás-nevelést, a nõk
és a családok sportját, a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportját, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását az önkormányzat a rendelet 3. §. (b) bekezdésében írt módon támogatja.
(2) A tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítása területén az önkormányzat önként vállalt feladata lehet a
szervezett és visszatérõ sportesemények, rendezvények támogatása.
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(4) A nõk és a fogyatékosok, valamint a hátrányos helyzetû csoportok sportolásának támogatása – amennyiben a városban
nem mûködik e tevékenységet szervezõ önálló jogi személy,
a képviselõ-testület, és e csoportok nem helyi szervezete által kötött megállapodás alapján is történhet.
IX. A nemzeti és a nemzetközi sport
10. §
(1) A nemzetközi sportkapcsolatokban az önkormányzat a városi tulajdonú létesítmények hasznosításával vesz részt:
a) a város partnervárosaival (testvérvárosaival) való sportkapcsolatok,
b) a nemzetközi jelentõségû városi sportesemények, tevékenységek szervezése során.
(2) Az önkormányzat támogathatja a tököli versenyzõk nemzetközi sportrendezvényeken való részvételét, a rendelet 5.
§ bekezdésében meghatározott összeg keretében, az ott
meghatározott módon és feltételekkel.
X. Sportrendezvények szervezésének szabályai
11. §
(1) A város közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó
elõírásai szerint lehet sportrendezvényt szervezni. A sportrendezvény jogszerûségéért, a zaj- és rezgésvédelmi elõírások betartásáért, a rend fenntartásáért, a közbiztonság biztosításáért a szervezõ felel.
(2) Az önkormányzati tulajdonban lévõ sportlétesítményekben,
a közterületeken és az önkormányzati intézményekben
szervezett sporteseményekrõl éves vonatkozásban, terv készítésével a létesítmény vezetõjének, egyes rendezvényenként a szervezõnek az önkormányzat jegyzõje felé elõzetes
bejelentési kötelezettsége van.
(3) Közterületeken rendezvények a közterületek használatáról
szóló rendeletnek megfelelõen szervezhetõk.
(4) A közterületeken és az önkormányzati tulajdonban lévõ
sportlétesítményekben elhelyezett, bárki által használható
sporteszközök és létesítmények esetében a tulajdonosnak
vagyoni, az üzemeltetõnek felelõsségbiztosítást kell kötni:
a) Az önkormányzat tulajdonában vagy az önkormányzati intézmények tulajdonában, illetve kezelésében lévõ sportlétesítmények, eszközök üzemeltetõje köteles a sportlétesítményeket, eszközöket rendeltetésszerû állapotban tartani, és
azok használatával kapcsolatosan vagyoni és felelõsségbiztosítást kötni.
b) A haszonkölcsönbe, eseti vagy tartós használatba átadott önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények esetében – a rendeltetésszerû használat mértékéig – a biztosításról a bérleti
illetve használati szerzõdés megkötésekor rendelkezni kell.
XI. Záró rendelkezések
12. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2009. április 27.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ
TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
12/2009. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TÖKÖL
ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Tököl Város Önkormányzat Képviselõ-testülete (a továbbiakban a képviselõ-testület) az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján Tököl
Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet
alkotja:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. §
(1) A képviselõ-testület az önkormányzat 2008. évi költségve-
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tésének végrehajtását 1.476.979 eFt, azaz – egymilliárdnégyszázhetvenhatmillió-kilencszázhetvenkilencezer – forint bevétellel, 1.310.842 eFt, azaz – egymilliárd-háromszáztízmillió-nyolcszáznegyvenkettõezer – forint kiadással
és 217,5 fõ tényleges létszámmal fogadja el, melynek jogszabály szerint elõírt bontását, mérlegszerûen e rendelet „1.
ÖNKORMÁNYZATI Össz.” jelû tábla (a továbbiakban az 1.
melléklet) tartalmazza.
(2) A képviselõ-testület az alábbi mellékletek szerint fogadja el
a polgármesteri hivatal, és az intézmények, valamint építi
be a kisebbségi önkormányzatok összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint elõírt bontásban és tartalommal,
mérlegszerûen:
a) a b-e) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve a
„2.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Össz.” jelû tábla (a
továbbiakban a 2.1 számú melléklet),
b) a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait a „2.1.1. Polgármesteri Hivatal” jelû tábla (a továbbiakban a 2.1.1 számú
melléklet)
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.2. Horvát Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a
2.1.2 számú melléklet)
d) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.3.Német Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a
2.1.3 számú melléklet)
e) a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.14 Szerb Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a
2.1.4 számú melléklet)
f) a g-p) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve a
„2.2. GAMESZ és INTÉZMÉNYEK Össz” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2 számú melléklet),
g) a GAMESZ bevételeit és kiadásait a „2.2.1. GAMESZ” jelû
tábla (a továbbiakban a 2.2.1 számú melléklet)
h) a Hagyományõrzõ Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.2.
Hagyományõrzõ Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.2
számú melléklet)
i) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.3. Horvát
Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.3 számú melléklet)
j) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.4. Napsugár
Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.4 számú melléklet)
k) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.5.
Szivárvány Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.5 számú
melléklet)
l) az Általános Iskola bevételeit és kiadásait a „2.2.6. Általános
Iskola” jelû tábla (a továbbiakban 2.2.6 számú melléklet)
m) a Gyermekjóléti Szolgálat bevételeit és kiadásait a „2.2.7.
Gyermekjóléti szolg.” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.7
számú melléklet)
n) a Bölcsõde bevételeit és kiadásait a „2.2.8.Bölcsõde” jelû
tábla (a továbbiakban a 2.2.8 számú melléklet)
o) a Mûvelõdési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a
„2.2.9. Mûv. Központ és Könyvt.” jelû tábla (a továbbiakban
a 2.2.9 számú melléklet)
p) a Sportcsarnok bevételeit és kiadásait a „2.2.10. Sportcsarnok” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.10 számú melléklet)
tartalmazza.
(3) A képviselõ-testület a (2) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint fogadja el a tényleges létszámokat.
(4) A képviselõ-testület a rendelet 3. számú melléklete szerint
fogadja el a polgármesteri hivatal kiadásait feladatonkénti bontásban.
(5) A képviselõ-testület az önkormányzat összes felújítási
kiadását 16.894 eFt-tal, azaz – tizenhatmillió-nyolcszázkilencvennégyezer – forinttal fogadja el, melynek jogszabály
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szerint elõírt bontását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(6) A képviselõ-testület az önkormányzat összes felhalmozási
kiadását 24.270 eFt-tal, azaz – huszonnégymillió-kettõszázhetvenezer – forinttal fogadja el, melynek bontását e
rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(7) A képviselõ-testület a céltartalékok felhasználását a 6.
számú melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselõ-testület a hitelállomány-kimutatást e rendelet 7.
számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselõ-testület a több éves kihatással járó döntések
végrehajtását évenkénti bontásban a 8. számú melléklet
szerint fogadja el.
(10) A képviselõ-testület a közvetett támogatások kimutatását
és szöveges indoklását e rendelet 9. számú melléklete
szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselõ-testület a pénzforgalmi kimutatást a 10. számú
melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. számú, a GAMESZ
2008. december 31-i állapotú vagyonát a 12. számú melléklet
szerint fogadja el.
3. § A képviselõ-testület az önkormányzat egyszerûsített beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést a 13. számú melléklet
szerint fogadja el.
4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2009. április
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ
TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
13/2009. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TÖKÖL
ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL
SZÓLÓ 6/2009.(II.17.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tököl Város Önkormányzat Képviselõ-testülete (a továbbiakban a képviselõ-testület) figyelemmel az államháztartásról
szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §ára, valamint a végrehajtásához kapcsolódó egyéb jogszabályok
alapján a 2009. évi költségvetésrõl szóló 6/2009. (II. 17.) számú
rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.648.812 eFtban, azaz – egymilliárd-hatszáznegyvennyolcmillió-nyolcszáztizenkettõezer – forintban, költségvetési létszámkeretét
210,5 álláshelyben állapítja meg, melynek jogszabály
szerint elõírt bontását, mérlegszerûen e rendelet „1.
ÖNKORMÁNYZATI Össz.” jelû tábla (a továbbiakban az
1. melléklet) tartalmazza.
(2) A képviselõ-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja
jóvá a polgármesteri hivatal, és az intézmények, valamint
építi be a kisebbségi önkormányzatok összes bevételét és
kiadását, a jogszabály szerint elõírt bontásban és tartalommal, mérlegszerûen :
a) a b-e) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve a
„2.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Össz.” jelû tábla (a
továbbiakban a 2.1 számú melléklet),
b) a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait a „2.1.1. Polgármesteri Hivatal” jelû tábla (a továbbiakban a 2.1.1 számú
melléklet)
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.2. Horvát Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a
2.1.2 számú melléklet)
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d) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.3.Német Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a
2.1.3 számú melléklet)
e) a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.4. Szerb Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a
2.1.4. számú melléklet)
f) a g-p) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve a
„2.2. GAMESZ és INTÉZMÉNYEK Össz.” jelû tábla (a
továbbiakban a 2.2 számú melléklet),
g) a GAMESZ bevételeit és kiadásait a „2.2.1. GAMESZ” jelû
tábla (a továbbiakban a 2.2.1 számú melléklet)
h) a Hagyományõrzõ Óvoda bevételeit és kiadásait a
„2.2.2.Hagyományõrzõ Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a
2.2.2 számú melléklet)
i) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.3. Horvát
Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.3 számú melléklet)
j) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.4. Napsugár
Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.4 számú melléklet)
k) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.5.
Szivárvány Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.5 számú
melléklet)
l.) az Általános Iskola bevételeit és kiadásait a „2 2 6. Általános
Iskola” jelû tábla (a továbbiakban 2.2.6 számú melléklet)
m) a Gyermekjóléti Szolgálat bevételeit és kiadásait a „2.2.7.
Gyermekjóléti Szolg.” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.7 számú melléklet)
n) a Bölcsõde bevételeit és kiadásait a „2.2.8. Bölcsõde” jelû
tábla (a továbbiakban a 2.2.8 számú melléklet)
o) a Mûvelõdési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a
„2.2.9. Mûv. Központ és Könyvt.” jelû tábla (a továbbiakban
a 2.2.9 számú melléklet)
p) a Sportcsarnok bevételeit és kiadásait a „2.2.10. Sportcsarnok” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.10 számú melléklet)
tartalmazza.
(3) A képviselõ-testület a (2) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.
(4) A rendelet 3. számú melléklete a polgármesteri hivatal
tárgyévi kiadásait feladatonként tartalmazza.
(5) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását 18.862 eFt-ban, azaz – tizennyolcmillió-nyolszázhatvankettõezer – 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 208.932 eFt-ban, azaz
– kettõszáznyolcmillió-kilencszázharminckettõzer – forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 5. számú
melléklete tartalmazza.
(7) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi általános tartalékát 7.293 eFt-ban, azaz – hétmillió-kettõszázkilencvenháromezer – forintban állapítja meg (lásd 1. számú, 2.1.1.,
2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. számú mellékleteket) felhalmozási céltartalékát 130.968 eFt-ban, azaz – egyszázharmincmillió-kilencszázhatvannyolcezer – forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(8) A rendelet 7. számú melléklete a Polgármesteri Hivatal, a
rendelet 8. számú melléklete a GAMESZ tárgyévi elõirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazza.”
2. § A R. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú
melléklete lép.
3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2009. április 15.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ
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VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
Tisztelt Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság Elnöke 2009. június 7-re kitûzte az Európai Parlament tagjainak választását.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ választópolgár – kérelmére – belföldön igazolással, külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és fõkonzulátusain adhatja le szavazatát.
• Szavazás külföldön
Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy fõkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét 2009. május 22-ig kérheti személyesen vagy meghatalmazottja útján a
helyi választási iroda vezetõjétõl, a jegyzõtõl. Ajánlott levélben
is benyújthatja kérelmét úgy, hogy az 2009. május 22-ig megérkezzen a helyi választási irodába (2316 Tököl, Fõ u. 117.). A
kérelem nyomtatvány mintáját az internetrõl (www.valasztas.hu)
letöltheti, illetve a Polgármesteri Hivatalban igényelheti.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követõen
meggondolja magát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, ugyancsak 2009. május 22-ig kérheti, hogy a külképviseleti névjegyzékbõl töröljék és vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követõen
szeretné megváltoztatni külföldi szavazásának helyszínét,
ugyancsak 2009. május 22-ig kérheti, hogy egy másik külképviselet névjegyzékébe tegyék át.
• Szavazás Magyarországon a lakóhelytõl távol
Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem Tökölön
tartózkodik, igazolással szavazhat az azon megjelölt település
egy kijelölt szavazóhelyiségében. Az igazolással a szavazás napját megelõzõen az igazoláson feltüntetett településen a helyi
választási irodában vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben kérheti névjegyzékbe vételét. Ez
Tökölön a 4. számú szavazókör (Tököl, Fõ u. 121. Területi
Gondozási Központ). A kérelem nyomtatvány mintáját az
internetrõl (www.valasztas.hu) letöltheti, illetve a Polgármesteri
Hivatalban igényelheti. A levélben meg kell jelölni a települést
(Budapesten a kerületet is), ahol szavazni kíván és meg kell jelölnie, hogy az igazolást milyen címre küldjük meg.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján 2009. június 5-ig kérhet a helyi választási iroda vezetõjétõl. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2009. június 2-ig
megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
Ha az igazolás kiadását követõen meggondolja magát, és mégis Tökölön szeretne szavazni, 2009. június 4-ig kérheti, hogy –
az igazolás bevonásával egyidejûleg – vegyék vissza a lakóhelye
szerinti szavazókörbe.
• Szavazás mozgóurnával
Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére – Magyarországon – mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna csak írásban kérhetõ! Mozgóurnát a szavazás napja elõtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.
•Ha Ön mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tartózkodik,
elõször igazolást kell kérnie a lakcíme szerinti helyi választási
irodától, majd az igazolás birtokában kell mozgóurnát igényelnie az intézmény helye szerinti helyi választási irodától, vagy a
szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókör
szavazatszámláló bizottságától.
•A fentiek az irányadók minden olyan esetben, ha a mozgásában gátolt választópolgár nem az otthonában tartózkodik.

• A szavazás módja
– Szavazni csak személyesen lehet.
– A szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazni kívánó
személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben
(az értesítõ bemutatása nem szükséges). A személyazonosság
és a lakcím igazolására a következõ, érvényes igazolványok alkalmasak:
• lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány („régi”,
könyvecske formátumú) vagy
• személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány
mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
Kérem, ellenõrizzék, hogy fenti igazolványaik érvényesek-e, ha
nem, keressék fel haladéktalanul az Okmányirodát, mert érvénytelen igazolvány bemutatása nem fogadható el!
– Vissza kell utasítani azt, aki személyazonosságát és lakcímét
nem tudja igazolni, vagy nem szerepel a névjegyzékben. A
szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe nem vehet fel választópolgárt.
– Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgár részére a szavazólapot és a borítékot. A szavazólapot a választópolgár jelenlétében kell lebélyegezni. A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken
saját kezû aláírásával igazolja.
– A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésre. A választópolgár kitölti a szavazólapot. Érvényesen szavazni csak egy listára lehet, a neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetõ figyelembe.
– Végezetül a választópolgár a szavazólapot borítékba teszi, és a
borítékot a szavazatszámláló bizottság elõtt az urnába helyezi.
A választási kampány idõszak 2009. június 5-én 24.00 óráig
tart. Felhívjuk figyelmüket, hogy épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlõ hozzájárulásával
lehet. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2009.
július 7-ig köteles eltávolítani.
A szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak és választott póttagjainak névsorát a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláin és a www.tokol.hu honlapon tesszük közzé.
A választásokkal kapcsolatos tudnivalókról a polgármesteri hivatalban mûködõ választási információs szolgálattól kérhet bõvebb felvilágosítást.
Ha további információra van szüksége: információkat a
www.valasztas.hu internetes oldalon találhat, illetve tájékoztatásért a jegyzõhöz vagy az alábbi választási információs szolgálathoz fordulhat:
Az Országos Választási Iroda választási információs szolgálata:
Cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 1.
Levélcím: 1903 Budapest, Pf.: 314., Telefon: 1/441-1616,
Kék szám: 06 40 200-717, Fax: 1/441-1617,
E-mail: visz@otm.gov.hu
A helyi választási iroda székhelye: 2316. Tököl, Fõ utca 117, telephelye: Fõ utca 119.
A helyi választási iroda telefonszáma: (24) 520-910.
Tököl, 2009. május 4.
Helyi Választási Iroda
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