Városházi

hírmondó
Tököli Tükör melléklete 9-10. szám

2010. december 9-i képviselő-testületi ülés határozatai:
A képviselőtestület a Napsugár Óvoda részére engedélyezi
a 110eFt + Áfa összegű átcsoportosítást a kis értékű tárgyi
eszközökről (dologi előirányzat) a felhalmozási kiadás előirányzatra a 2010-es költségvetésben.
Tököl Város Képviselő-testülete a GAMESZ illetve a hozzá
tartozó intézményei részére 5MFt –ot biztosít a 2010. évi
költségvetésben.
Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Önkormányzat
2010. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről
szóló tájékoztatót az előterjesztés 1-9 számú mellékletei
szerint 1.127.977eFt bevételi és 1.094.771eFt kiadási teljesítéssel elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete
Tököl Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési
koncepcióját az alábbi javaslatokkal, kiegészítésekkel fogadja el:
fő cél a költségvetési egyensúly megteremtése, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását biztosító intézményrendszer kiegyensúlyozott, biztonságos működtetése, a valós igények és a reális lehetőségek összehangolása,
az ellátási színvonalcsökkenés megakadályozása,
a bevételi előirányzatok tervezésénél törekedni kell a
bevételi lehetőségek teljes körű felmérésére, a pályázati
lehetőségek maximális kihasználására és a kintlévőségek behajtásának fokozására
az intézmények által ellátott feladatokat a 2010. évi
eredeti előirányzat szintjén kell tervezni – számolva a
2010. évi döntésekből eredő szerkezeti változásokkal és
szintrehozásokkal – figyelembe véve az inflációs hatást,
valamint a közüzemi díjakat a várható növekedéssel kell
kalkulálni,
a személyi juttatások és járulékok előirányzatának tervezése a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően történjen,
a szociális feladatellátásra fordítható előirányzat az elfogadott központi költségvetés és a szakmai jogszabályok,
valamint a helyi szabályok figyelembe vételével kerüljön
megállapításra,
a kisebbségi önkormányzatok működési támogatását a
2010. évi szinten kell tervezni,
a biztonságos működés szem előtt tartása mellett 2011.
évben is szükséges olyan működési és felhalmozási tartalék tervezése, amely fedezetet nyújt az EU-s és egyéb
pályázatok saját forrásának biztosítására, és egyéb képviselő-testületi döntésen alapuló célok, feladatok megvalósítására,

az év közben keletkező, nem tervezhető kiadásokra általános tartalék képzése szükséges,
2. Felkéri a polgármestert, hogy a javaslatok, kiegészítések
figyelembe vételével terjessze be a 2011.évi költségvetési javaslatot.
Tököl Város Képviselő-testülete a Horvát Kisebbségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodást jóváhagyja. A megállapodás szövege a határozat mellékletét
képezi.
Tököl Város Képviselő-testülete a Német Kisebbségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodást jóváhagyja. A megállapodás szövege a határozat mellékletét
képezi.
Tököl Város Képviselő-testülete a Szerb Kisebbségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodást jóváhagyja. A megállapodás szövege a határozat mellékletét
képezi.
Tököl Város Képviselő-testülete, felhatalmazza a polgármestert, hogy a
1.) Patiens Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-vel (képviseli:
dr. Elekes Edit) a határozat mellékletét képező szerződést megkösse,
2.) Dr. Kerékgyártó István egészségügyi vállalkozóval a határozat mellékletét képező szerződést megkösse,
3.) Dr. Balla Mária egészségügyi vállalkozóval a határozat
mellékletét képező szerződést megkösse,
4.) Aesculap Gyógyító és Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társasággal (képviselője: dr. Medveczky Sándor
háziorvos), a határozat mellékletét képező szerződést
megkösse,
5.) Hozzájárul ahhoz, hogy a Patiens Egészségügyi és Szolgáltató Kft. és az Aesculap Gyógyító és Egészségügyi
Kft. megbízási szerződésének 14/c./ pontjában a következő szöveg szerepeljen: ”A Megbízó a háziorvosi ellátás
számára bérleti díjmentesen biztosítja a rendelőt és a
kiszolgáló helyiségeket a praxis személyes ellátásáig.”
Tököl Város Képviselő-testülete az Általános Iskola Pedagógiai Programját a határozat melléklete szerint módosítja.
1. A Pedagógiai Program 17.4. „Az értékelés és minősítés
módja”-ból az „1.-3. évfolyamon félévkor és év végén
felmenő rendszerben, a 4. évfolyamon félévkor szöveges az értékelés” pontja érvényét veszítette, helyette az
alábbi változtatás lép életbe.
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- Az 1. évfolyamon a tanulók szöveges minősítést kapnak
az I. negyedévben, félévkor, III. negyedévben és tanév
végén.
A 2.évfolyamon az I. félévben szövegesen értékelünk, a
2. évfolyamon II. félévétől a 4. osztály év végéig érdemjegyekkel osztályozunk.
Ezt a változtatást nem felmenő rendszerben vezetjük be.
2. A Pedagógiai Program 14. „Helyi tanterv” részéből a
nem szakrendszerű oktatásra vonatkozó rendelkezést
az alábbiak szerint módosítja:
A 2010/2011-es tanévtől a Weöres Sándor Általános Iskola az 5.-6. évfolyamon a nem szakrendszerű oktatást
kimenő rendszerben megszünteti.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2010.évi SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklésére juttatott pótelőirányzat
terhére támogatást nyújt
1./ A Szív Hangja Közhasznú Alapítvány a beteg gyerekekért, a fogyatékosokért, az egészségügyi okokból rászorultakért, Heim Pál Gyermekkórház részére egészségügyi műszerek megvételére 30.000,- Ft értékben ,
2./ Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért
és a Betegekért Alapítvány részére az alapítványi cél
megvalósításában való anyagi támogatás nyújtása, mely a
kórházak műszerezettségének segítése mellett a gyógyításra, az egészség megőrzésére, a betegség megelőzésére
és az egészségügyi rehabilitációs tevékenységre 30.000,Ft értékben,
3./ Őssejt az Élet Esélye Alapítvány részére mobil újraélesztő készülék megvásárlásához 30.000,- Ft értékben,
4./ Központi Transzplantációs Alapítvány Közhasznú Szervezet részére súlyos üvegcsonttal született gyermek kezelésére történő utazási költség finanszírozására, valamint több gyermekét egyedül nevelő szülő családjának
ruháztatásában, étkeztetésében történő segítségnyújtásra 30.000,- Ft értékben,
5./ Együtt Segítünk Alapítvány részére a SOTE I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika részére történő eszközvásárláshoz (többek között infúziós pumpák, infúziós állványok), 30.000,-Ft értékben,
6./ Medicopter Alapítvány részére az OMSZ Légimentő
Kht-nak történő eszközvásárláshoz 30.000,-Ft értékben,
7./ Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány részére a csontvelő-transzplantáción átesett, rendkívül nehéz anyagi
körülmények között élő gyermekek és családjuk támogatására 30.000,-Ft értékben,
8./ Szív Barát Gyermekalapítvány részére egészségügyi intézmények, kórházak műszer- és eszközparkjának fejlesztéséhez, javításához, bővítéséhez 25.000,-Ft értékben,
9./ Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány részére a
fóti Károlyi István Gyermekközpont karácsonyi rendezvényének kiadásához 30.000,-Ft értékben,
10./Peter Cerny Alapítvány részére a beteg koraszülöttek
gyógyításáért, az alapítvány mentőszolgálatának működési kiadásaihoz 50.000,-Ft értékben,
és a képviselő-testület egyben felkéri a polgármestert, hogy
a támogatási szerződéseket a fentiek alapján kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2010. évi SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklésére juttatott pótelőirányzat
terhére a Római Katolikus Egyházközségnek a templom
tatarozására felvett kölcsön vonzataként felmerülő kamatösszeg kifizetéséhez 250.000,-Ft értékben támogatást nyújt,
és egyben felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést ennek megfelelően kösse meg.
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Tököl Város Képviselő-testülete a határozat 1. és 2. számú
mellékletét képező „Tököl, funkcióbővítő rehabilitáció”
című pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek készítésére vonatkozó ajánlati felhívásokat elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény
módosítás-tervezetének egyeztetése során érkezett véleményekre adott tervezői válasz című dokumentációról adott
tájékoztatást elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete a Get-Energy Kft. (1023
Budapest, Árpád fejedelem útja 31. képviselője: Kotutyák
Tamás ügyvezető igazgató) intézményeink közüzemi-auditjának elvégzésére benyújtott ajánlatát elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert és a GAMESZ vezetőjét az „Energia menedzsment megbízási szerződés” aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2010. I. félévi munkatervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Időpont / napirend

Előterjesztő:

Január
2011. évi költségvetési rendelet (I. polgármester
olvasat)
Költségvetéssel kapcsolatos ren- polgármester
deletek, önkormányzati programok felülvizsgálata (I. forduló)
Intézményi szmsz-ek felülvizsgálata polgármester
Tököl-Százhalombatta kompjárat polgármester
üzemeltetési kérdései
Egyedi kérelmek

polgármester

Február
Költségvetéssel kapcsolatos ren- polgármester
deletek, önkormányzati programok felülvizsgálata – II. forduló
2011. évi költségvetési rendelet polgármester
megalkotása
2011. évi közfoglalkoztatási terv

polgármester

TVCS Kft. 2010. évi üzleti terve, TVCS kft.
víz- és csatornadíj megállapítása ügyvezető
A Tököl-Százhalombatta között polgármester
közlekedő komp üzemeltetésének felülvizsgálata
Egyedi kérelmek

polgármester

Március
Beszámoló a bizottságok és a pol- polgármester
gármester 2010. évi munkájáról és az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Közösségi pályázatok kiírása

polgármester

Beszámoló a Polgármesteri Hiva- polgármester
tal munkájáról
Beszámoló Bölcsőde, a Gyermek- polgármester
jóléti Szolgálat, a Védőnői Szolgálat, a Művelődési Ház, a Sportcsarnok, a GAMESZ munkájáról
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Közbeszerzési terv

jegyző

Egyedi kérelmek

polgármester

Április
2010. évi költségvetési beszámoló polgármester
és könyvvizsgálói jelentés
2010. évi pénzmaradvány elszámolása polgármester
Tájékoztató a 2010. évben végzett polgármester
ellenőrzésekről
Tájékoztató a 2010. évi FEUVE jegyző
tapasztalatairól
A 2010. évi költségvetés módosí- polgármester
tása (pénzmaradvány, előirányzat
módosítások átvezetése)
Önkormányzati felújítási, beru polgármester
házási program (intézményi épület, parkok, játszóterek, út-, járdahálózat, városközpont)
Egyedi kérelmek

polgármester

Május
Egyedi kérelmek

polgármester

Tájékoztatás az engedély nélkül polgármester
végzett iparűzési tevékenység ellenőrzéséről
Térítésmentes
teremhasználat polgármester
feltételeinek meghatározása
Június
A Képviselő-testület 2011. II. fél- polgármester
évi munkaterve
Közösségi pályázatok elbírálása

polgármester

TVCS KHT 2010. évi beszámoló- polgármester
ja az üzleti terv teljesüléséről, a
kommunális szolgáltatásokról
Alapítványi támogatási kérelmek polgármester
Intézményi bérleti díjak felülvizs- polgármester
gálata
Beszámoló az óvodák működéséről polgármester
Beszámoló az Általános Iskola polgármester
működéséről
Beszámoló az első osztályok ki- polgármester
alakulásáról, a beiratkozásokról
és a nyolcadik osztályos tanulók
beiskolázásáról
Egyedi kérelmek

polgármester

Tököl Város Képviselő testülete a Városi Uszoda jegy- és
bérletárait 2011. január 1-től 2011. december 31-ig az alábbiak szerint állapítja meg:
NyugdíGyermek
jas/diák
egyszeri
egyszeri egyszeri
belépésre
Szolgáltatás belépésbeléjogosító
re jogosí- pésre
jegy (120
tó jegy jogosító
cm-ig)
jegy
Felnőtt

Óra

Nap

Uszoda, szaHétfőtőluna, lazító- 1.500 Ft
péntekig
ülőmedence
Uszoda,
sza8-21 Szombat
una, lazító- 1.500 Ft
8-19 vasárnap ülőmedence
Uszoda, szaHétfőtől6-9
una, lazító- 900 Ft
péntekig
ülőmedence
6-21

1.100 Ft

600 Ft

1.100 Ft

600 Ft

800 Ft

400 Ft

Bérletárak (három havi érvényességgel, 10 alkalomra)
Óra

Nap

Szolgáltatás

Felnőtt

Gyermek
Nyugdíjas/diák (120 cmig)

Hétfőtől6-21 vasárnapig Uszoda, szauna, lazító- 13.500 Ft 9.500 Ft 4.500 Ft
Nyitva tar- ülőmedence
tás szerint
Uszoda, szaHétfőtől6-9
una, lazító- 7.500 Ft 6.500 Ft 3.000 Ft
péntekig
ülőmedence
Uszoda, szaHétfőtől18-21
una, lazító- 9.500 Ft 7.500 Ft 3.500 Ft
szombatig
ülőmedence

Bérletárak (1 hónapra)
Óra

Nap

Szolgáltatás

Felnőtt

Gyermek
Nyugdíjas/diák (120 cmig)

Hétfőtől6-21 vasárnapig Uszoda, szauna, lazító- 13.500 Ft 9.500 Ft 4.500 Ft
Nyitva tar- ülőmedence
tás szerint
Uszoda, szaHétfőtől6-9
una, lazító- 7.500 Ft 6.500 Ft 3.000 Ft
péntekig
ülőmedence
Uszoda, szaHétfőtől18-21
una, lazító- 9.500 Ft 7.500 Ft 3.500 Ft
szombatig
ülőmedence

Bérletárak (1 évre)
Óra

Nap

Szolgáltatás

Felnőtt

Gyermek
Nyugdí(120 cmjas/diák
ig)

Hétfőtől6-21 vasárnapig Uszoda, szauna, lazító- 132.500 Ft 96.500 Ft 42.000 Ft
Nyitva tar- ülőmedence
tás szerint
Uszoda, szaHétfőtől6-9
una, lazító- 72.500 Ft 60.000 Ft 26.500 Ft
péntekig
ülőmedence
Uszoda, szaHétfőtől18-21
una, lazító- 96.500 Ft 72.500 Ft 31.500 Ft
szombatig
ülőmedence

Hétfőtől péntekig, 9-18 óra között csoportos úszásoktatás: Ez időben a nagymedencében csak két sáv, illetve a szauna és a lazítómedence használható.
Az úszásoktatás időtartama alatt a szülőknek kísérőjegy váltható,
amellyel a lazítómedence és a szauna vehető igénybe. Ára: 750 Ft.
Nyugdíjas jegyet válthatnak a 62 év feletti nyugdíjasok és a rokkantnyugdíjasok.
Diák jegyet válthatnak a nappali tagozatos diákigazolvánnyal
rendelkező tanulók.
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Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
„Sziget Kupa” verseny résztvevői, a Weöres Sándor Általános Iskola Pesti úti tagintézményének földszinti auláját,
ebédlőjét, és egy-egy mosdóját térítésmentesen használják, 2011. május 14-én. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a kommunális hulladékszállítás díját nem kívánja módosítani.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Tököli Karate Sportegyesület, képviseli Bruszt Mária elnök (2316 Tököl, Akácos u. 41.), karate edzés céljára, 2011.
június 30-ig, térítésmentesen használja a Weöres Sándor
Általános Iskola Aradi úti épületének tornatermét. 2011. I.
félévében felülvizsgálja a térítésmentes teremhasználatot.
Felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy a haszonkölcsönszerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Tudatosan az Egészségért Tököli Egyesület, képviseli András Miklós (2315 Szigethalom, Mátyás u. 94/A.), asztalitenisz
edzés céljára, 2011. június 30-ig térítésmentesen használja a
Weöres Sándor Általános Iskola tornatermét, 2011. I. félévében felülvizsgálja a térítésmentes teremhasználatot.

Felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy a haszonkölcsönszerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a Szegedi Istvánné (Tököl, Nefelejcs u. 6.) által képviselt
mozgássérült és értelmi fogyatékos gyermekek, 2011. június
30-ig, térítésmentesen, használják a Weöres Sándor Általános Iskola tükrös tornatermét, 2011. I. félévében felülvizsgálja a térítésmentes teremhasználatot.
Felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy a haszonkölcsönszerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete „a Tököl – Százhalombatta
között közlekedő komp üzemeltetésének támogatási hozzájárulás kérelme” című napirendet elnapolja a 2011. januári
soros ülésre. Felkéri a komp üzemeltetőjét, hogy január 5-ig
konkrét kérést fogalmazzon meg a Képviselő-testület felé.
Tököl Város Képviselő-testülete, az Elektro Szolg 98 Kft által tervezett Tököl, Szent Margit utca területén keresztben
6 fm földkábel kiépítéséhez, az Invitel Zrt. által tervezett
a Széchenyi-Kapisztrán utcákban a távközlési hálózat kiépítéséhez, Borsos Antalné által tervezett a Gárdonyi G.
utcában korábban kiépült gázvezeték 15 fm-rel történő
meghosszabbításához a tulajdonosi hozzájárulását adja.

2011. január 13-i képviselő-testületi ülés határozatai:
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a 2011. évi költségvetésben a településre eső szúnyoggyérítés teljes költségére vonatkozóan kötelezettséget vállal,
2) felkéri a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulást, hogy a szolgáltató kiválasztására a
közbeszerzési eljárást haladéktalanul indítsa el,
3) felkéri a Társulás Elnökét, hogy a költségek csökkentése érdekében keresse a támogatási lehetőséget,
4) felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat kiadására, a
földi és légi irtásra vonatkozó területi adatok közlésére.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a „Tököl Város funkcióbővítő rehabilitáció” című pályázathoz kapcsolódó környezetrendezési, út- és forgalomtechnikai tervezési, felszíni vízelvezetési és elektromos tervezési
kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a bíráló bizottság javaslata
alapján a LÉPTÉK-TERV Tájépítész Iroda Szolgáltató
Bt-t (1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 2.) nyilvánítja, az
általa meghatározott 11.700.000 Ft + ÁFA áron.
2) az ajánlati ár fedezeteként a 2011. évi költségvetést jelöli
meg.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) Felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval a
vállalkozási szerződést kösse meg.

2) a „Tököl Város funkcióbővítő rehabilitáció” című pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervdokumentációk elkészítése tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a bíráló bizottság javaslata alapján a HÁZ PLUSZ
Kft-t (2316 Tököl, Kossuth L. u. 25.) nyilvánítja, az általa
meghatározott 10.400.000 Ft + ÁFA áron.
3) az ajánlati ár fedezeteként a 2011. évi költségvetést jelöli
meg.
4) Felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval a
vállalkozási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a Nick és Liget Révhajózási Kft. részére a 2011. évi költségvetésben a 2010. évi támogatást inflációval növelt mértékben javasolja betervezni.
Tököl Város Képviselő-testülete Szigethalom Város Településszerkezeti Tervének, valamint Szabályozási Tervére
és a Helyi Építési Szabályzatának részleges módosítására
(Mátyás u. - Kolozsvári u. – Kossuth L. u. – József A. u. által
határolt kb. 6 ha nagyságú területe, a minimálisan szükséges tervezési kitekintéssel együtt 8 ha.) vonatkozó egyeztetési anyagot megismerte. A rendezés alá vont terület terveivel kapcsolatban kifogást nem emel.
Tököl Város Képviselő-testülete az Omnivagus Túra- és
Szabadidő Egyesület 2010. december 15-i határnappal bejelentett szerződésbontását tudomásul veszi.

2011. január 31-i képviselő-testületi ülés határozatai:
Tököl Város Képviselő-testülete Kesztyűs Ferenc, lakos részére, a talajvíz miatt megrongálódott családi ház elhagyása
miatt az albérleti kiadásainak fedezetére 6 hónapig 50.000
Ft /hó támogatást nyújt.
Tököl Város Képviselő-testülete nyitott a szerb testvérvárosi kapcsolat kialakítására, azonban ezt, hasonlóan, mint
korábban a németországi Klein Rönnauval, illetve a most

folyamatban lévő horvátországi Velikával, csak többéves civil közösségi együttműködésekre alapozva kívánja érdemben tárgyalni.
Tököl Város Képviselő-testülete megkeresi a Qualitel Kábeltévé Szolgáltató Kft-t a jelenlegi olasz nyelvű csatorna
helyére szerb nyelvű adás beillesztésére.
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Tököl Város Képviselő-testülete az önkormányzat vagyoná
ról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
18/1195 (X.10.) számú önkormányzati rendelet 9.§-ában
foglaltak alapján a vagyongazdálkodás 2011. irányelveit az
alábbiak szerint határozza meg:
1) A vagyongazdálkodás legfontosabb követelményei:
a) a vagyon egészének átfogó védelme és ellátó képességének megőrzése,
b.) a vagyon szakszerű kezelése és hatékony működtetése
(rendeltetésszerű használat, pénz és értékpapír vagyonnál a jogszabályok önkormányzati rendeletek, határozatok szerinti kezelés, költségek megtérülésének lehetőségei, a hozamok maximalizálása),
c.) az önkormányzati feladatok finanszírozásához szükséges források ésszerű elosztása és felhasználása (a
rendelkezésre álló bevételből elsődlegesen a kötelező
önkormányzati, másodsorban az önként vállalt feladatokra kell fordítani),
d.) gondoskodás a vagyon elhasználódása (avulással) arányos pótlásáról,
e.) vagyon növelése és összetételének minőségi javítása.
2) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás során
az alábbi alapelvek betartásáról kell gondoskodni:
a.) Az önkormányzat vagyongazdálkodásának elsődleges
célja az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az önkor
mányzati vagyon az önkormányzat működésének alapfeltétele.
b.) Az önkormányzati vagyon hasznosítása során a Vagyonrendelettel összhangban érvényesüljön a versenyeztetés
és a nyilvánosság elve.
c.) A vagyon megőrzése, gyarapítása érdekében az EU és
a hazai pályázati források felkutatása, azok lehetséges
maximális igénybevétele.
d.) Az önkormányzati vagyonelemek értékesítéséből, hasznosításából befolyó bevételeket kizárólag felhalmozási
kiadásokra, illetve pályázatokra, pályázati feltételekhez
szükséges önrész biztosítására lehet fordítani.
3) Tököl Város Képviselő-testülete a vagyongazdálkodás
keretében felkéri a polgármestert, hogy
a.) A tököli 1413/38.hrsz-ú ingatlan telekalakítását követően készítse elő az értékesítést, az eredményről készítsen
előterjesztést,
b.) folytassa a Diófa sor utcában lévő 8 db építési telek étékesítési eljárását, a felmerülő akadályokról készítsen
előterjesztést,
d.) adjon tájékoztatást a Madách utca, Hársfa utca tömbbelső feltárással érintett önkormányzati ingatlanokkal
kapcsolatos változásokról, magántulajdonosokkal kapcsolatos egyeztetésről,
e.) ismételten készítsen előterjesztést a volt rendőrőrs és
KMB lakás hasznosításáról,
f.) az Akácos utcában lévő telek tehermentesítését követően készítse elő a telekalakítást és az értékesítést.
Tököl Város Képviselő-testülete a hozzájárul ahhoz, hogy
a közterület-felügyelői feladatok ellátására 2011. január 25től státuszt hozzon létre az önkormányzat. A státusz bérköltségének fedezete 97.785 Ft + járulékai/hó, melyet a
2011. évi költségvetésben biztosít.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököli Horvát Kisebbség részére 2011. évi működési kiadásaira 882.000,- Ft támogatást biztosít a 2011. évi költségvetés terhére, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést
kösse meg.
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Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököli Német Kisebbségi részére 2011. évi működési kiadásaira 433.000,- Ft támogatást biztosít a 2011. évi költségvetés terhére, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést
kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököli Szerb Kisebbségi
részére 2011. évi működési kiadásaira 605.000,- Ft támogatást biztosít a 2011. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési
rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a tököli Római Katolikus
Egyházközség részére 500.000,- Ft támogatást nyújt a 2011.
évi működési kiadásokra a 2011. évi költségvetés terhére,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási
szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a tököli Református Egyházközség részére 300.000,- Ft támogatást nyújt a 2011. évi
működési kiadásokra a 2011. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi költ
ségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete Tököl-Halásztelek Református Egyházközség részére 1.000.000,- Ft támogatást nyújt
a templom befejezéséhez (belső fűtése, szószék elkészítése,
padok kárpitozására, a torony külső-belső világítása, valamint akadálymentesítés) szükséges építési – beszerzési célok támogatására a 2011. évi költségvetés terhére, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést
kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a tököli Lovasklub részére, amennyiben a Tököli Lovas Napok 2 napos rendezvényként kerül megszervezésre, 600.000,- Ft támogatást
nyújt a 2011. évi működési kiadásokra a 2011. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete Kunzerné dr.Balázs Ilona
és dr. Turopoli Éva fogszakorvosok részére 250.000,- Ft / fő
támogatást nyújt a 2011. évi működési kiadásokra a 2011.
évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
dr. Balla Mária, Kunzerné dr. Balázs Ilona, valamint dr.
Kerékgyártó István részére a rendelő rezsiköltségeinek fedezetére 150-150 eFt/év működési támogatást nyújtson a
2011. évi költségvetés terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli KSK részére
10.000.000,- Ft támogatást nyújt a 2011. I. félévi működési kiadásokra a 2011. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést
kösse meg.
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Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Sváb Hagyomány
őrző Egyesület részére 320.000,- Ft támogatást nyújt a 2011.
évi zenekíséret kiadásaira a 2011. évi költségvetés terhére,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási
szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére 500.000,- Ft támogatást
nyújt a 2011. évi működési kiadásaira a 2011. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a Szigetszentmiklós-Tököl
Karate Sportegyesület részére 900.000,- Ft támogatást nyújt
a 2011. évi első félévi működési kiadásokra és a versenyeken való részvétel költségeire a 2011. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási
szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola részére 5.000.000,- Ft támogatást
nyújt a 2011. évi működési kiadásokra a 2011. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a Filter-Fitt Kft. Insula
Betegszállító részére 500.000,- Ft támogatást nyújt a 2011.
évi működési kiadásokra a 2011. évi költségvetés terhére,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási
szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a tököli Polgárőr Egyesület
részére 1.500.000,- Ft támogatást nyújt a 2011. évi működési
kiadásokra a 2011. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet részére 1.500.000,- Ft támogatást
nyújt a felújított szakrendelő eszközbeszerzéseihez a 2011.
évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés 1.
fordulós vitaanyagát az egyedi döntésekkel az előterjesztés
szerint elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Gyarapodó Kertváros - Gazdasági Program (2010-2025) című gazdasági
programot jóváhagyja.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a fenntartásában lévő óvodákban (Hagyományőrző
Óvoda, Horvát Óvoda, Napsugár Óvoda, Szivárvány
Óvoda) a 2011/2012. tanévre történő beiratkozás időpontját és feltételeit a határozat melléklete szerint határozza meg.
2) felkéri a jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a határozat
melléklete szerinti felhívás közzétételéről gondoskodjanak.
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Tisztelt Szülők!
Tököl Város Képviselő-testülete 33/2011.(I.31.) számú határozata alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2011/2012.
tanévre a tököli óvodákban a beiratkozás az alábbi időpontokban és helyen történik:
időpont: 2011. április 4-én délelőtt 8,00 - 12,00 óráig,
délután:14,00 - 18,00
2011. április 5-én délelőtt 8.00 – 12.00 óráig, délután 14.00
– 16.00 óráig
hely: Tököl Város Polgármesteri Hivatala Díszterme, Tököl, Fő u. 117.
A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy lakcímet és
személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
- az egyik szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
- orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségéről,
- bölcsödéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei
igazolás,
- a szülők munkáltatói igazolása, ha a gyermek december
31-ig nem tölti be az 5. életévét.
A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 65.§-a alapján
az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után
vehető fel.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a
nevelési év első napjától (szeptember) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. (A beíratás elmulasztása
szabálysértési eljárást von maga után!)
Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek
számát, az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tesz javaslatot a felvételi sorrendre. A tököli óvodák felvételi körzete Tököl Város közigazgatási területe.
Tököl Város Képviselő-testülete a Sziget Produkciós Stúdió
Kft-vel (székhelye: Szigetszentmiklós, Tebe sor 20.) 2009.
március 31-én elektronikus médiaszolgáltatásra megkötött
szerződést 2012. március 31-ig meghosszabbítja. A szolgáltatás díja: 2.500.000 Ft + ÁFA./év, melynek fedezetét a 2011.
évi költségvetés tartalmazza.
Tököl Város Képviselő-testülete a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt-vel (2310 Szigetszentmiklós Csepeli u.
15) 2009. március 31-én elektronikus médiaszolgáltatásra
megkötött szerződést 2012. március 31-ig meghosszabbítja.
A szolgáltatás díja: 104.000.- Ft + ÁFA/hó, melynek fedezetét a 2011. évi költségvetés tartalmazza.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Ritmikus Gimnasztika Szakosztály azokon a szombat délelőttökön, valamint iskolai szünetben, amikor nincs egyéb
rendezvény a Sportcsarnokban, a Sportcsarnokot térítésmentesen használja.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a haszonkölcsön-szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a Szigetszentmiklós – Tököl Sportegyesület (képviseli
Gnyálin István elnök) térítésmentesen használja
1) 2011. június 30-ig / december 31-ig a Weöres Sándor Általános Iskola Aradi utcai tornatermét minden hét kedd
és csütörtöki napon 18.00 -21.00 óra között,
2) a Sportcsarnokot november 12-én az intézményvezetővel történt egyeztetést követően XV. Tököl Kupa Nemzetközi Kick-Box verseny bonyolítása céljából,
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3) a Parkerdőben lévő gyermektábort, 2011. július 25-e és
augusztus 7-e között.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a haszonkölcsön-szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
TVSK ART Fitness Szakosztály (képviseli Áschinné Török
Zsuzsanna) térítésmentesen használja 2011. június 30-ig, a
Weöres Sándor Általános Iskola Pesti úti épületének tornatermét és öltözőit minden héten hétfői és szerdai napokon
17 – 20, péntekenként 16 - 19 óra között.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a haszonkölcsön-szerződést kösse meg.
1) Tököl Város Képviselő-testülete a tököli Határ út mentén lévő 0135/16, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 46 hrsz. alatti ingatlanok valamint a 0135/10, 13, 41, 42, 43, 44, 49, 50 hrsz.

alatti ingatlanok tulajdonosai által kezdeményezett, Szabályozási Tervnek megfelelő belterületbe csatolási igényt
megismerte.
2) Amennyiben
a) a belterületbe csatolási, telekrendezési szándék kiegészül a 0135/25, 0135/27, 0135/47, 0135/48 hrsz. alatti ingatlanok Szabályozási Tervnek megfelelő rendezésével,
b) az érintett ingatlantulajdonosok, továbbá a 0134,
0135/38, 0135/2, 0135/40, 0135/4, 0135/52, 0135/14,
0135/15 hrsz alatti ingatlanok tulajdonosai nyilatkoznak
arról, hogy a Határ út szélesítéséhez szükséges területet
térítésmentesen önkormányzati tulajdonba és kezelésbe
adják, valamint saját költségükön vállalják az esetlegesen szükséges közművek kiépítését illetve áthelyezését,
a földhivatali bejegyzésekhez szükséges munkarészek
elkészítését, kéri a téma ismételt napirendre tűzését.

2011. február 14-i képviselő-testületi ülés határozatai:
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Tököli Gazdák Vadásztársasága a 2011. 03. 05-én tartandó vadászbálon térítésmentesen használja a Művelődési
Központ és Könyvtár nagytermét. Felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy a haszonkölcsön szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kormány részére elkészített, Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről
szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításának tervezetét tartalmazó előterjesztést (térképi és szöveges mellékletekkel
együtt) megismerte, a tervezettel kapcsolatban az alábbi
észrevételeket teszi:
- A térségi övezetek között Tököl teljes területe Ásványi
nyersanyag-gazdálkodási terület övezeteként jelölt. Tököl
Város Képviselő-testülete a besorolás ellenére megerősíti

a korábbi években hozott döntéseit, amely szerint Tököl
területén kavicsbánya nyitását nem támogatja, a besorolás
ellen tiltakozik, kéri annak törlését.
- Megjegyezni kívánja, hogy a Kormány részére elkészített,
módosított anyag társadalmi egyeztetésére meghatározott
idő rendkívül rövid.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésirendelettel kapcsolatos, az előterjesztés szerinti intézményi
igények tárgyalására az év második felében visszatér.
Tököl Város Képviselő-testülete támogatja a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetői feladatainak ellátására
Dr. Kántor Géza Gerzson r.alezredes kinevezését.

2011. február 28-i képviselő-testületi ülés határozatai:
Tököl Város Képviselő-testülete a Teleházban az internet
szolgáltatás igénybevételét 2011. június 30-ig térítésmentesen biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete minősített szótöbbség
hiányában a „A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjéről szóló rendelet” elfogadását nem támogatja.
Tököl Város Képviselő-testülete az intézmények fűtéskorszerűsítésének, világításkorszerűsítésének megvalósítása
érdekében elkészített közbeszerzési eljáráshoz szükséges
ajánlattételi dokumentációt megismerte. A közbeszerzési
eljárás megindítását egyelőre nem támogatja. Az intézmények fűtés- és világításkorszerűsítését a későbbiekben
pályázati lehetőségek felkutatása mellett saját forrásból,
ütemezetten kívánja megvalósítani.
Tököl Város Képviselő-testülete, tekintettel a 298/2010.
(XI.25.) számú képviselő-testületi határozatára, melyben
3.000.000-,Ft támogatást nyújtott a KSK számára a 2011. évi
költségvetés terhére, a 24/2011.(I.31.) számú határozatában
a tököli KSK részére a 2011. I. félévi működési kiadások
fedezésére nyújtandó 10.000.000,- Ft támogatás összeget
7.000.000,-Ft támogatási összegre módosítja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést a
módosított támogatási összeggel kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező

Tököl, Akácos u. 45. sz. alatti ingatlan jogcím nélküli lakói,
használói a 2010. évi használati díjat 10.000-Ft/hó részletekben törlesszék oly módon, hogy mellette a 2011. évi díjat is
fizetik.
felkéri a GAMESZ vezetőjét, ha az 1. pontban biztosított
részletfizetési kötelezettségüknek jogcím nélküli lakáshasználók nem tesznek eleget, tájékoztassa a képviselőtestület, az árverési eljárás megindítása érdekében.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököl és Térsége
Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás (2316 Tököl, Fő
út 117.) részére, 2.702.500- Ft vételár ellenében értékesíti, a
tököli 0137/93 hrsz alatti, 1577 m2 nagyságú, „kivett közműterület” megjelölésű ingatlanát. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Tököl – Halásztelki Református Egyházközség 2011. április 17-én, május 22-én illetve november 27-én térítésmentesen használja a Művelődési Központ és Könyvtár termeit.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a haszonkölcsön-szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a Tököli Antiochia Ifjúsági Közösség 2011. 04. 29-én 16.00
óra és 2011. 04. 30. 18.00 óra között megrendezésre kerülő Országos Sportnap keretében, a Weöres Sándor Általános Iskola földszinti termeit, valamint a Sportcsarnokot
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térítésmentesen használják. Felkéri az intézményvezetőt,
hogy a haszonkölcsön-szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Tököli Öregfiúk Labdarúgó Csapata részére, visszamenő
hatállyal 2011. január 1-től, 2011. június 30-ig térítésmentesen biztosítja a Sportcsarnokot.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a haszonkölcsön-szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
6tyúk női focicsapat, 2011. március 12-én, a nőnapi kupán a
sportcsarnokot térítésmentesen használja. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a haszonkölcsön-szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testületének 17/2010.(XII.10.)
számú rendelete Tököl Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 4/2010.(II.16.)
számú rendeletének módosításáról
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban a képviselő-testület) figyelemmel az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 65.§-ára, valamint a végrehajtásához
kapcsolódó egyéb jogszabályok alapján a 2010.évi költségvetésről szóló, többször módosított 4/2010.(II.16.)
számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint
módosítja:
1.§ A R. az alábbi 11/A.§-sal egészül ki: „Jutalmazásra a
rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának
maximum 12%-a használható fel.”
2.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2010. december 10.

18/2010.(XII.10.) számú rendelet melléklete: Tököli Önkormányzat fenntartásában működtetett oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó napi étkezetési térítési díjak
2011.január 01- 2011.december 31. között a Tököli Önkormányzat fenntartásában működtetett oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó napi térítései díjak (nettó):
(2011.01.01-2011.12.31)
Óvoda egész napos:
ebből tízórai:
ebéd:
uzsonna:
Általános Iskola 7-10 éves:
ebből tízórai:
ebéd:
uzsonna:
Általános Iskola 11-14 éves:
ebből tízórai:
ebéd:
uzsonna:
Bölcsőde egész napos:
ebből tízórai:
ebéd:
uzsonna:
Szociális étkeztetés:
ebből ebéd:
kiszállítással
Személyzeti étkeztetés:

237
32
173
32
279
41
198
41
314
41
233
41
208
31
146
31
235
235
291
235

ebből ebéd:

235

Hoffman Pál		
Dr. Bekk Mária
polgármester		
jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2010. december 10.
Dr. Bekk Mária
jegyző

Tököl, 2010. december 10.

Tököl Város Képviselő-testületének 18/2010.(XII.10.)
számú rendelete az önkormányzat által fenntartott intézmények étkezési térítési díjáról szóló 2/2001. (II.21.)
számú rendelet módosításáról
Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény, az 1/2000.(I.7.) számú SZCSM rendelet
és a 133/1997.(VII.29.) számú kormányrendelet figyelembevételével az önkormányzat által fenntartott intézmények
étkezési térítési díjáról szóló 2/2001. (II.21.) számú rendeletét (a továbbiakban: a rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2.§ E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
Tököl, 2010. december 10.

Tököl Város Képviselő-testületének 1/2011. (II.1.) számú
rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 22/2002.
(XII.10.) számú rendelet módosításáról

Hoffman Pál		
polgármester		

Dr. Bekk Mária
jegyző

Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés)
Tököl, 2010. december 10.
Dr. Bekk Mária
Jegyző

Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§ (1) bekezdése, valamint köztisztviselők 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 köztisztviselők jogállásáról szóló 22/2002. (XII.10.) számú rendeletét
(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A R. 13. § az alábbi szövegre módosul:
„13. § CAFETÉRIA-JUTTATÁSOK
(1) Az 1. § és 2. § a) bekezdésében meghatározottak cafetéria
juttatásban részesülnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatás összegét a Ktv. 49/F
§-ban foglaltak figyelembevételével a Képviselő-testület
a költségvetésében szabályozza.
(3) A 2. § b) bekezdésében meghatározottak számára étkezési utalvány formájában nyújtható támogatás.
(4) Az étkeztetés formájában nyújtható támogatás mértéke a
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2.§ ba)-ban meghatározottak számára 9.000 -,Ft/hó; a 2.§
bb) és bc)-ben meghatározottak számára 6.000-, Ft/hó.
2.§ A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
3.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjára visszamenőleg kell alkalmazni.
Tököl, 2011. január 31.
Hoffman Pál s.k. polgármester Dr. Bekk Mária s.k. jegyző
1/2011. (II.1.) számú rendelete melléklete: A juttatások
tárgyévi költségvetési tervezésének szabályai és meghatározása, valamint a 2011. január 1. napjától járó juttatások
I. A tervezési szabályok
1. Az e rendeletben meghatározott adható juttatások, illetmény-kiegészítések, támogatások költségvetési fedezetét, valamint a jegyző munkáltatói jogkör gyakorlásához
szükséges költségvetési fedezetet a képviselő-testület
tárgyévi költségvetési rendeletének elfogadásakor a Ktv.
és e rendelet figyelembe vételével határozza meg.
2. Az 1. pont szerinti a költségvetési terv előkészítése során tervezni kell a rendelet hatálya alá tartozók
a) Ktv. szerinti alapilletményét, munkabérét, kötelező
illetménypótlékait (jegyzői vezetői pótlék, éjszakai
pótlék, gépjármű-vezetési pótlék, idegennyelv-tudási
pótlék), képzettségi pótlékát, külön juttatását, helyettesítési díját, kiküldetéssel kapcsolatos költségeiket (napidíj), jubileumi jutalmát, cafeteria-rendszert, szabadidő
megváltását,
b) az e rendelet szerinti szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokat, a jutalmat, az egyéb illetménykiegészítéseket, pótlékokat, juttatásokat,
c) Ktv. szerinti, a teljesítményértékelésétől függően meghatározható az alapilletmény általános mértékétől való
többlet-eltérés legfeljebb 30%-os mértékű eltérésre, illetve személyi illetmény megállapítására lehetőséget
biztosító fedezetét (Ktv. 43.§ (4) bekezdés, illetve 44/B.§).
II. A 2011. évi juttatásokra vonatkozó szabályok
1. A helyi illetményalapot a 2011. évben Tököl Város Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletében állapítja meg.
2. A vezető köztisztviselők számára 2011. évben alapilletményük 10%-ának megfelelő illetménypótlék jár.
3. A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők számára
2011. évben alapilletményük 10%-ának megfelelő illetménykiegészítés jár.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2011. február2.
Dr. Bekk Mária
jegyző
Tököl Város Képviselő-testülete 2/2011. (II.1.) számú
rendelete, a közterület-használat szabályozásáról, díjazásáról szóló 17/1999. (IX.7.) számú rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 46. § (1) bekezdésének c.) pontjában, valamint a
szabálysértésekről szóló 1990. évi LXIX. törvény 1. §-ban
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kapott felhatalmazás alapján a közterület-használat szabályozásáról szóló 17/1999.(IX.7.) számú rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„A rendelet hatálya kiterjed Tököl Város közigazgatási területén belül:
a.) Tököl Város Önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott
belterületi földrészletre (pl. közút, járda, tér, vízpart,
stb.), továbbá
b.) Tököl Város Önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészlet és építmény közhasználatára, illetve
gyalogos forgalomnak átadott részére (továbbiakban:
közterület), valamint
c.) Tököl Város Önkormányzat tulajdonában, kezelésében,
használatában lévő zöldterületekre, közterületen lévő
zöldfelületekre egyaránt kiterjed.”
2. § A R. 2/A. §-ába az alábbi rendelkezés épül be:
„(1) A rendelet célja, Tököl Város városképi, esztétikai,
valamint közlekedésbiztonsági és kereskedelmi szempontjainak érvényesítése mellett a település „zöldváros”
jellegének megőrzése, az emberi környezet megóvása
végett:
a közterület rendeltetéstől eltérő használatának és a meglévő zöldfelületek más célra történő terület-felhasználásának megakadályozása,
a zöldfelületek védelmének, rendeltetésszerű használatának szabályozása.
(2) A rendelet alkalmazása szempontjából értelmező rendelkezések:
Zöldfelület: a lakóterületek, a vegyes területek (településköz
ponti területek és központi vegyes területek), a gazdasági
területek (kereskedelmi, szolgáltató területek és iparterü
letek), különleges területek (honvédelmi területek, jelentős
egészségügyi létesítmények területei, tematikus intézményparkok területei, városi jelentőségű, kiemelt sportterületek),
különleges városüzemeltetési területek, a közlekedési területek biológiailag aktív, növényzettel borított területe, valamin a zöldterületek és erődterületek területfelhasználási
egysége sorolt területek teljes területe.
Zöldterület: közigazgatási területfelhasználási egység, a város állandó növényzettel fedett más területfelhasználási
egységbe nem tartozó, közhasználatú része: fásított köztér,
közkert, közpark.
Zöldfelületi rendszer: az egyes zöldfelületi és zöldterületi egységek szerkezeti és funkcionális kapcsolatban álló összessége.
Fásított köztér: szilárd vagy szilárdított burkolattal ellátott,
közlekedési, séta- és pihenőfunkciót szolgáló városi közterek.
Parkterület: olyan közhasználatú, a környezet minőségét
javító, lombtömegével kondicionáló zöldterület, mely elsősorban pihenési, felüdülési és sportolási célokat szolgál
Közkert: 1 ha-nál kisebb zöldfelületi terület.
Közpark: 1 ha-nál nagyobb zöldfelületi létesítmény.”
3. § A R. 3. § (2) bekezdés a.) pontja az alábbi felsorolással
egészül ki:
„építőmunkával kapcsolatos szerelési célból elhelyezett
daru, deponálás közterület foglalásához.”
4. § A R. 3. § (2) bekezdése új ponttal egészül ki:
„e) Helikopter, hőlégballon alkalmi tartózkodására (pl. bemutató, felszállóhely, stb.) „
5. § A R. 5. § (4) bekezdése hatályát veszti.
6. § A R. 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11. § „Zöldterületek, zöldfelületek használata”
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(1) A közterületi zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatához (pl. közterület-használat) a tulajdonos hozzájárulása szükséges. Ezeket a területeket csak a tulajdonos
hozzájárulásával és feltételeivel lehet használni.
(2) Tököl Város Önkormányzata tulajdonában lévő zöldterületen, közterületen lévő zöldfelületen járművel, kerékpárral csak az erre a célra kiépített utakon a gyalogosforgalom zavarása nélkül lehet közlekedni.
(3) Tököl Város Önkormányzata tulajdonában lévő zöldterületeken, közterületi zöldfelületen lévő gyepfelületre
gépkocsival vagy más járművel behajtani, parkolni tilos,
kivéve a gyephézagos és gyeprácsos felületeket.”
7. § A R. 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. § Szabálysértési eljárás
(1) E rendelet alapján szabálysértést követ el és 50.000,-Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:
a közterület-használati szerződés eredeti példányát
nem tartja a helyszínen,
a közterületet, közterület használatára vonatkozó szerződés nélkül vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja,
a 11. § (2) bekezdés szerinti rendelkezéseket, illetve a 11. §
(3) bekezdés szerinti behajtási, parkolási tilalmakat megszegi.
(2) A rendelet 3. § (2) bekezdés a.), b.) és c.) pontjában meghatározott esetekben azt a dolgot, mellyel a jogellenes
közterület-használat megvalósult a közterület kezelője a
közterületet használó költségére elszállíthatja.
(3) Az (1) bekezdés meghatározott esetekben a rendőrség,
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Polgármesteri hivatala erre felhatalmazott ügyintézője, közterület-felügyelője helyszíni bírságot szabhat ki,
melynek összege 3.000,-Ft-tól 20.000,-Ft ig terjedhet.
(4) A szabálysértési eljárás kezdeményezése a közterülethasználat díjfizetési, illetve a közterület eredeti állapotába történő helyreállításra vonatkozó kötelezettségek
alól nem mentesít.”
8. § A R. 12. § száma a fentiek módosulása miatt 13. §
számra módosul.
9. § E rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.
Hoffman Pál		
Dr. Bekk Mária
polgármester		
jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2010. február2.
Dr. Bekk Mária
Jegyző
Tököl Város Képviselő-testületének 3/2011.(II.1.) számú
rendelete Tököl önkormányzat címerének és zászlajának
megalkotásáról, a címer és zászló használatáról szóló
2/1992.(III.2.) számú rendelet, a közterület-használat
szabályozásáról, díjazásáról szóló 17/1999.(IX.7.) számú
rendelet, a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 7/2000.(II.15.) számú rendelet, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról és a helyi hulladékgazdálkodási
tervről szóló 9/2002.(III.26.) számú rendelet, a köztisztaságról szóló 21/2004.(VII.27.)számú rendelet, és a zaj- és
rezgésvédelem szabályairól szóló 14/2009.(V.26.) számú
rendelet, valamint a helyi állattartási szabályokról szóló
8/2010.(III.30.) számú rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
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önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. Tököl önkormányzat címerének és zászlajának megalkotásáról, a címer és zászló használatáról szóló 2/1992.(III.2.)
számú rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.§ A 6. § (2) bekezdésében meghatározottak közül, aki
az önkormányzati címert és zászlót e rendeletben előírt
engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően használja
fel, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.”
2.§ A közterület-használat szabályozásáról, díjazásáról szóló 17/1999.(IX.7.) számú rendelet 11. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Aki a közterületet a rendeletben előírt szerződés nélkül vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, illetve a rendeletben megfogalmazott
kötelezettségeket megszegi, szabálysértést követ el és
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”
3.§ A temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről
szóló 7/2000.(II.15.) számú rendelet 29. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„29.§ Aki a temető rendjére vonatkozó szabályokat megszegi szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.”
4.§ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 9/2002.(III.26.) számú rendelet
21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható, aki
a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos jogszabályokban foglalt nyilvántartási feladatokhoz kapcsolódó
bejelentési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, illetve valótlan adatot közöl,
b) a közszolgáltatás igénybevétele alóli mentesülésére vonatkozó bejelentési és igazolási kötelezettségének nem
tesz eleget,
c) a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló helyen ott el
nem helyezhető fajtájú hulladékot helyez el,
d) a hulladék elhelyezése során a környezetet szennyezi,
e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékának kezeléséről nem az arra jogosult Közszolgáltató közreműködésével gondoskodik.”
5.§ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 9/2002.(III.26.) számú rendelet
21. § (3) és (4) bekezdése hatályát veszti.
6.§ A köztisztaságról szóló 21/2004.(VII.27.) számú rendelet 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
”12. § Szabálysértési eljárás: Aki e rendeletben meghatározott kötelezettséget, tilalmat, előírást megszegi, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”
7.§ A zaj- és rezgésvédelem szabályairól szóló 14/2009.
(V.26.) számú rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)Aki e rendelet 4. §, 5. §, 6. § és 7. §-ának előírásait megszegi, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”
8.§ A helyi állattartási szabályokról szóló 8/2010.(III.30.)
számú rendelet 22. § (2) bekezdésében szereplő „harmincezer forintig terjedő” szövegrész helyébe az „ötvenezer forintig terjedő” szövegrész lép.
9.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
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Hoffman Pál		
Dr.Bekk Mária
polgármester		
jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés)
Tököl, 2010. február 2.
Dr. Bekk Mária
jegyző
Tököl Város Önkormányzatának 4/2011. (II.1.) számú
rendelete a szociális támogatások és a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló 7/1998. (III.3.) számú rendelet
módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III.
törvényben (továbbiakban: Szt.), 1. § (2) bekezdésében, a
10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26.
§-ában, 32. § (3) bekezdésében, 37/D. § (3)-(4) bekezdéseiben, 38. § (1) bekezdés c) pontjában, és (9) bekezdésében,
43/B. § (1) bekezdésében, 45 - 46. §-aiban, 47. § (2) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 55. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 55/C. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, 60. § (3)-(4) bekezdéseiben, 90. §
(3)-(4) bekezdéseiben, 92. §-ában, és a 62. § (2) bekezdése,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1)(2) bekezdéseiben, 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, 131. § (1)
bekezdésében, 162. § (5) bekezdésében, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A Rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése hatályát
veszti.
2.§
A R. 3. § (1,2,3,4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) E rendeletet az Szt.-vel és a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006.) III.27.) Korm. rendelettel, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló
62/2006.(III.27.) Korm. rendelettel, valamint a gondozási szükséglet, az egészségügyi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes
szabályairól szóló 36/2007.(XII.22.) SZMM rendelettel
együtt kell alkalmazni.
(2) Ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg, az ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.
(3) A jegyző
a) szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Sztvben meghatározott feltételek szerint
aa) az Szt. 50.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt közgyógyellátásra
ab) az Szt. 50.§ (3) bekezdés szerinti méltányossági közgyógyellátásra
ac) az időskorúak járadékára,
ad) bérpótló juttatásra,
ae) az Sztv. 41.§ (1) bekezdésében és a 43/A.§ (1) bekezdésében foglalt ápolási díjra;
b) a jogosult gyermek számára a Gyvt-ben meghatározott
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feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg.
(4) A Képviselő-testület az alábbi ellátási formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a Szociális és Egészségügyi Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza:
a) a R 12/A §-ban foglalt önálló helyi lakásfenntartási támogatást,
b) az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat,
c) a személyes gondoskodás szakosított formáival kapcsolatos feladatait
d) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó jogosulatlanul
és rosszhiszeműen igénybe vett pénzbeli és természetbeni szociális ellátás megtérítésének elrendelését, figyelembe véve az Szt. 17.§ (5) bekezdésében foglaltakat;
e) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal összefüggően
ea) az ellátás igénybevételére és megszüntetésére vonatkozó intézményvezetői döntés felülvizsgálatát,
eb) a térítési díj fizetésére kötelezett kérelme alapján az
intézményvezető személyi térítési díj megállapítására
vonatkozó döntésének felülvizsgálatát az Szt. 115. § (3)(4) bekezdései figyelembevételével.
3.§
A R. 3. § (5) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
(5) d) az Sztv. 38. § (1) bekezdésében foglalt normatív lakásfenntartási támogatást
4.§
A R. 3. § (6) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
(6) Az e rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére
– amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – az
Szt. 4.§-ban foglaltakat kell alkalmazni.
5.§
A R. 3. § (9) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
(9) Az időskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt az ápolási díjat, a bérpótló juttatást, a lakásfenntartási támogatást
utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. A kifizetés történhet pénztárból való közvetlen kifizetéssel
vagy pénzátutalással.
6.§
A R. 3/A. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3/A.§ A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az
Szt. 17. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
7.§
A R. 4. § (2,3,4,6) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási
eljárásra az a szociális hatáskört gyakorló szerv illetékes,
amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy
az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként megjelölte.
(3) A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és
illetékességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti
segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek
hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. Az ellátást biztosító követelheti a kifizetett átmeneti
segély megtérítését a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervtől.
(4) A rendelet 3. § (3), (4) és (5) bekezdése szerinti szociális
igazgatási eljárás során a szociális hatáskört gyakorló szerv
vezetője az eljárási határidőt annak letelte előtt - indokolt esetben – egy ízben, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.
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(6) A jövedelem igazolásához csatolni kell:
- havonta rendszeresen mérhető - nem vállalkozásból
illetve őstermelői tevékenységből származó (továbbiakban: vállalkozó) - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló
munkáltatói igazolást, vagy folyószámla kivonatot, vagy
munkabér jegyzéket,
- álláskeresési támogatás esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,
- a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások
esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az
utolsó havi bankszámla kivonatot,
- vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását az
Sztv-ben meghatározottak szerint,
- egyéb személyek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát a kérelem benyújtását
megelőző hónapban szerzett nettó jövedelméről,
c) szükség esetén környezettanulmányt kell beszerezni,
továbbá a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 63/2006. (III.27) Korm. rendelet
1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozaton nyilatkozzék.”
8. §
A R. 6. § (1) bekezdésének b) pontja hatályát veszti.
9. §
A R. 10. § (3) bekezdése első mondatában a „37/B. § (1)
bekezdésének b)-c) pontja” szövegrész helyébe a „37. §
(1) bekezdésének b)-d) pontja” szövegrész lép.
10. §
A R. 10. § (3) bekezdése a) pontjában a „Gyermekjóléti
Szolgálat” szövegrész helyébe a „Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat” szövegrész
lép.
11. §
A R. 11. § -a hatályát veszti.
12.§
A R. 12/A.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép
12/A.§
(1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság önálló ellátásként
helyi lakásfenntartási támogatást állapíthat meg.
(2) Helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg önálló ellátásként annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi
költsége a háztartás havi összjövedelmének 25%-át eléri, vagy meghaladja.
(3) Az eljárás során a lakásfenntartás elismert havi költsége
az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó
elismert költség szorzata, ahol
a) elismert lakásnagyság vonatkozásában az Szt. 38. § (4)
bekezdése szerinti elismert lakásnagyságot meghatározó rendelkezését kell alkalmazni,
b) az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összege 2011. évben 450,-Ft, ezt követően az éves
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott összeg.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás összege a jogosultság
fennállása esetén lakásonként 2.500,-Ft havonta.
(5) A helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó kérelmet évente két alkalommal január 01-április 30-ig, illetve szeptember 1 - december 31-ig lehet benyújtani.
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13.§
A R. 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
(2) A Szociális és Egészségügyi Bizottság az Szt. 43/B.§-a
által biztosított felhatalmazása alapján ápolási díjat állapíthat meg az arra jogosult személy részére, ha
a) az ápolt állandó és tartós gondozásra szoruló 18. életévét betöltött tartósan beteg személy,
b) az ápoló (támogatást igénylő) - a jegyes kivételével - az
ápolt hozzátartozója (Ptk. 685.§. b) pontja) feltéve, hogy
megfelel az Szt. 41-43.§- ban foglalt feltételeknek.
14.§
A R. 13.§ (3) bekezdése hatályát veszti.
15.§
A R. 14.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
14.§
(1) Átmeneti segélyre az jogosult, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, és
önmaga illetve családja létfenntartásáról más módon
nem tud gondoskodni.
(2) Átmeneti segély annak folyósítható, akinek
a) családjában az egy főre jutó jövedelem – figyelembe
véve a közös háztartásban együtt élő személyek összes
jövedelmét – a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
250 %-át,
b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíjminimum 350 %-át nem haladja meg.
(3) Az átmeneti segély összege egy alkalomra minimum
3000,- forint, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege lehet.
(4) Átmeneti segély súlyos betegség, elemi kár, vagy más,
előre nem látható ok miatt rendkívüli élethelyzetbe került személy esetén kamatmentes kölcsön és vissza nem
térítendő támogatás formájában is nyújtható, amelynek összege legfeljebb 50.000,-Ft lehet. Nagy értékű,
tartós létfenntartást veszélyeztető helyzetben a Bizottság kiegészítheti a polgármester által meghatározott
összeget.
(5) A kölcsön visszafizetésének időtartama legfeljebb két év.
Ezen belül a visszafizetés időtartamát, illetve a törlesztőrészlet mértékét a polgármester esetenként határozza meg.
(6) A kölcsön megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell a visszafizetés időtartamáról és feltételeiről.
(7) A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal szerződést
kell kötni, amelyben rögzíteni kell a kifizetés módját, a
visszafizetés módjára vonatkozó szabályokat, valamint fel
kell tüntetni a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is.
(8) Újabb kamatmentes kölcsön illetve átmeneti segély csak
az előző kamatmentes kölcsön összegének visszafizetését követően folyósítható.
(9) Az átmeneti segély iránti kérelem ügyében - ide értve
a pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes
kölcsönt, és vissza nem térítendő támogatást is – a polgármester dönt.
(10) A pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsön átmeneti segélyként történő megállapítása
esetén a jogosulttal történő szerződéskötés a polgármester hatásköre.
16.§
A R. 15.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
15.§
(1) Temetési segélyben részesíthető az, aki a meghalt sze-
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mély eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére,
hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a
saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek,
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
mértéke az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300
%-át, egyedül élő esetén 350 %-át meghaladja,
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16.
§-a alapján temetési hozzájárulásban részesül,
c) akinek az elhunyt eltemettetése tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződés alapján e jogviszonyból fakadó kötelezettsége.
(3) A temetési segély összege 20.000,-Ft, de a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál kevesebb nem lehet, és elérheti annak teljes összegét, ha a
temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja
létfenntartását veszélyezteti.
17.§
A R. 17.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
(1) A polgármester a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó
család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve alkalmanként többletkiadások terhelik a családot. A polgármester e bekezdés első mondatában fog
laltakon túl rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
részesítheti a gyermeket, amennyiben a családban az
alábbi veszélyeztetettségi tényezők valamelyike fennáll:
a) három vagy többgyermekes család
b) gyermeket egyedül nevelő szülő
c) a gyermeket gondozó(k) tartósan munkanélküli, illetve
tartósan beteg
18.§
A R. 17.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A rendkívüli pénzben és/vagy természetben nyújtott támogatás
egyszeri összege 3.000,- Ft-nál kevesebb, és 10.000,- Ft-nál magasabb nem lehet.
19.§
A R. 18.§ (3) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.
20.§
A R. 19. § (2) bekezdés a) pontja utolsó sorában a 25%-ot meghaladja szövegrész 20 %-ra módosul.
21.§
A R. 22/C.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzati intézmény fenntartójaként a képviselő-testület
az Szt. 92/B.§-a alapján jár el.
22.§
A R. az alábbi 22/B.§ a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
(7) Az étkeztetést a GAMESZ, a házi segítségnyújtást a Nyírfaliget Idősek Otthona intézményvezetője a külön jogszabályban
meghatározottak szerint saját hatáskörében, külön eljárás nélkül biztosítja.
23.§
A R. 22/E. § (1) bekezdésének „Képviselő-testület” szövegrész helyébe a „Szociális és Egészségügyi Bizottság” szövegrész kerül.
24.§
A R. 22/F.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép, egyidejűleg a R. 22/F.§ (2) bekezdés számozása (3)ra módosul:
22/F. §. (2) A személyi térítési díj összege - az igénylő kérelmére - csökkenthető, illetve elengedhető, ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem mértéke az
öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150
%-át nem haladja meg és vagyonnal nem rendelkezik.
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25.§
A R. 22/G.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
(4) Gyermekétkeztetés esetén
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
aa) bölcsődés,
ab)óvodás,
ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban
részt vevő,
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett,
aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj
50%-át, kedvezményként kell biztosítani (az a)-d) pont
a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény).
26.§
A R. 22/H.§ (3) bekezdésének „képviselő-testület” szövegrészei helyébe a „Szociális és Egészségügyi Bizottság”
szövegrész lép.
27.§
A R. 23/B.§ (2) bekezdés első mondatában a „nagykorú”
szövegrésze helyébe a „24. életévét betöltött” szövegrész lép.
28.§
A R. 23/C.§ -a hatályát veszti.
29.§
A R. 29.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
29.§ A Képviselő-testület:
a) A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjrendszer keretében elbírált és támogatott pályázatok alapján megítélt ösztöndíjjal a felsőoktatási intézményben tanulók
részére határozott időre szóló támogatást biztosít.
b) E támogatás odaítélése a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján az „Oktatási és Művelődési és
Sportbizottság” hatáskörébe tartozik.
c) A támogatás elbírálásához szükséges okmányok köre
megegyezik az e rendelet 5. §-ában meghatározottakkal.
d) Egyéb kérdésekben a Képviselő-testület és a Bursa Hun
garica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat
aktuális évi általános szerződési feltételei az irányadóak, különös tekintettel az ösztöndíj időtartamára és
mértékére.
30. §
A R. 31.§ (1) bekezdésének második mondata kiegészül
azzal, hogy „alkalmazni kell, amennyiben a döntés az ügyfélre
nézve kedvezőbb.”
31. § E rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba.
Hoffman Pál			
polgármester			

Dr. Bekk Mária
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2010. február2.
Dr. Bekk Mária
jegyző

Tököl Város Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011.(II.15.) számú rendelete
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Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-testület) 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 előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor
beterjesztendő kimutatások, mérlegek tartalmáról szóló
3/2004.(I.27.) számú önkormányzati rendeletre a 2011.évi
költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja meg:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Tököl Város Önkormányzatára (a
továbbiakban: önkormányzat), a képviselő-testületre és
annak bizottságaira, a polgármesterre, polgármesteri hivatalra és az önkormányzat önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézményeire (a továbbiakban az intézmény), valamint
a jogszabályok által előírt esetekben a helyi kisebbségi önkormányzatokra terjed ki.
A címrend
2.§ A Polgármesteri Hivatal és az intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3.§
A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének
• összes bevételét és kiadását 1.566.467eFt-ban, azaz –
Egymilliárd-ötszázhatvanhatmillió-négyszázhatvanhétezer forintban,
• költségvetési létszámkeretét 207,5 álláshelyben,
• költségvetési pénzforgalmi bevételét 1.296.467eFt-ban,
• költségvetési kiadását 1.550.2240eFt-ban,
• költségvetési hiányát -253.773eFt-ban
• finanszírozási bevételét 270.000eFt-ban,
• finanszírozási kiadását 16.227eFt-ban,
• finanszírozási többletét 253.773eFt-ban,
• az összes hiányt 270.000eFt-ban,
• a hiány külső finanszírozását 270.000eFt-ban
állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását,
mérlegszerűen e rendelet „1. ÖNKORMÁNYZATI Össz.”
jelű tábla (a továbbiakban az 1. melléklet) tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá a Polgármesteri Hivatal és az intézmények, valamint építi be a kisebbségi önkormányzatok összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban
és tartalommal, mérlegszerűen:
a) a b-e) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve
a „2.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Össz” jelű tábla (a
továbbiakban a 2.1 számú melléklet),
b) a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait a
„2.1.1.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla (a továbbiakban
a 2.1.1 számú melléklet)
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2.1.2.Horvát Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.1.2 számú melléklet)
d) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2.1.3.Német Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.1.3 számú melléklet)
e) a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2.1.4.Szerb Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.1.4 számú melléklet)
f) a g)-n) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve a „2.2. GAMESZ és INTÉZMÉNYEK Össz” jelű tábla
(a továbbiakban a 2.2 számú melléklet),
g) a GAMESZ bevételeit és kiadásait a „2.2.1.GAMESZ”
jelű tábla (a továbbiakban a 2.2.1 számú melléklet)
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h) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a
„2.2.2.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban
a 2.2.2 számú melléklet)
i) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.3.Horvát
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 2.2.3 számú melléklet)
j) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.4.Napsugár Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 2.2.4 számú
melléklet)
k) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.5.Szivárvány Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 2.2.5 számú
melléklet)
l) az Általános Iskola bevételeit és kiadásait a „2.2.6. Általános Iskola” jelű tábla (a továbbiakban a 2.2.6 számú melléklet),
m) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „2.2.8.Bölcsőde” jelű
tábla (a továbbiakban a 2.2.8 számú melléklet)
n) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „2.2.9.Műv. Központ és Könyvt” jelű tábla (a továbbiakban a 2.2.9 számú melléklet).
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott
mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.
(4) A rendelet 3. számú melléklete a Polgármesteri Hivatal
tárgyévi bevételeit és kiadásait feladatonként tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költség
vetésének összes felújítási kiadását 75.076eFt-ban,
azaz –Hetvenötmillió-hetvenhatezer- forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e
rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felhalmozási kiadását 276.995eFtban, azaz –Kettőszázhetvenhatmillió-kilencszázötven
ötezer- forintban állapítja meg, melynek bontását e
rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 10.085eFt-ban, azaz – Tízmilliónyolcvanötezer- forintban állapítja meg (lásd 1.számú,
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. és 2.1.4. számú mellékleteket)
b) felhalmozási céltartalékát O Ft-ban, azaz –Nulla- forintban, működési céltartalékát 526eFt-ban, azaz –
Ötszázhuszonhatezer- forintban állapítja meg, melyek
bontását e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(8) A rendelet 7. számú melléklete a Polgármesteri Hivatal,
a rendelet 8. számú melléklete a GAMESZ tárgyévi előirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazza.
(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az
önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő
hozzájárulásokat a 9. számú melléklet, a bevételkiesést
jelentő közvetett támogatások bemutatását a 10. számú
melléklet tartalmazza.
(10)A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e
rendelet 11. számú melléklete szerint fogadja el azzal,
hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott
évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11)Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 12. számú
melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet mutatja be.
(12)A költségvetési támogatások részletezését a 14. számú,
az intézményi működési bevételek részletezését a 15.
számú melléklet tartalmazza.
(13)A képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 16.
számú melléklet szerint fogadja el.
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(14)A támogatás értékű bevételeket a 17. számú melléklet
mutatja be.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4.§ Az Ötv. 90.§-a alapján a gazdálkodás biztonságáért a
Képviselő-testület, míg szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
5.§ A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 43.§-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap
2011. évben 38.650 Ft.
6.§ A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény 49/F §-a szerinti, a köztisztviselőt megillető cafetériajuttatás éves összege 2011-ben 200.000 Ft.
7.§ A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 118.§ának (13) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetének számítási
alapja 2011. évben 5.250 forint/fő/hónap.
8.§.
(1) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület
kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot
biztosít, vagy előirányzatot zárol, a költségvetési rendeletmódosítás előkészítéséről a Polgármester intézkedik az
Ámr. 67.§-ában foglalt szabályok betartásával.
(3) Az év közben meghatározott célra, támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként
érkezett bevételek, a bevételi és kiadási előirányzatokat
azonos összeggel módosítják. Az előirányzat módosítás
előkészítéséről az Ámr.67.§-ában foglalt szabályok betartásával a Polgármester intézkedik, a zárszámadási
rendelet benyújtásának időpontját megelőzően.
9.§
(1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek az
e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és
a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gaz
dálkodni. Pótelőirányzat biztosítását a Polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyezi.
(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és
létszámkeretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(3) Jutalmazásra a rendszeres személyi juttatások eredeti
előirányzatának maximum 15%-a használható fel.
(4) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények tervezett bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan maga
után az önkormányzati támogatás növekedését. Amen�nyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek, a kiadási
előirányzatok a Polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetőek.
(5) Ha a Polgármesteri Hivatal és az intézmények előirányzaton felüli többlet-bevételt érnek el, azt a költségvetési
rendeleten való átvezetést követően használhatják fel
kiadások teljesítésére.
(6) A Polgármesteri Hivatal számláin lévő, átmenetileg szabad
pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezéséről
a pénzügyi irodavezető javaslata alapján a Polgármester
dönt.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy az intézmények zavartalan működésének biztosítására, a tervezett költségvetési bevételek terhére, átmeneti időre évközi (likvid) hitelt vegyen fel éven belüli
visszafizetéssel.
(8) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült
kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük
ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel a likviditási ter-
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vük figyelembevételével. A finanszírozás végrehajtását
a Polgármester, illetve távollétében az általa meghatalmazott engedélyezi.
(9) A feladatmutatókhoz kötött állami normatíva, valamint
a központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, valamint jogszerű felhasználásáért az érintett intézmény vezetője egy személyben
felelős.
(10)A GAMESZ vezetője az önállóan működő intézmények
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként köteles írásban tájékoztatni a Polgármestert. Előirányzat túllépés esetén a tájékoztatást azonnal köteles
megadni.
10.§ A Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványuk megállapítása során pénzmaradványt terhelő kötelezettségként
csak olyan kötelezettség-vállalást mutathat ki, amely a beszámolás évében keletkezett és kötelezettségvállalási dokumentummal igazolni tud. A Képviselő-testület a szabad
(kötelezettség-vállalással nem terhelt) pénzmaradvány
terhére felhasználási kötelezettséget állapíthat meg, abból
elvonást eszközölhet.
11.§
(1) A 2011. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott
szervezetek, magánszemélyek legkésőbb 2012. január
31-ig kötelesek a számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként) juttatott összegek rendeltetésszerű
felhasználásáról számot adni. A benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót – bizottsági véleményekkel – a
Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
(2) A számadási határidő elmulasztása a finanszírozás,
támogatás felfüggesztését, jogszabálysértés vagy nem
rendeltetésszerű felhasználás visszafizetési kötelezettség elrendelését vonja maga után.
(3) A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérő felhasználását a Képviselő-testület engedélyezheti.
(4) A Képviselő-testület a támogatási összeg folyósításával,
ellenőrzésével, elszámolásával a GAMESZ költségvetésben szereplő előirányzatok esetében a GAMESZ-t bízza
meg.
(5) Az e §-ban szabályozott kérdésekről a finanszírozott,
támogatott szervezettel, magánszeméllyel megállapodásban kell rendelkezni. A megállapodás megkötésére
a Képviselő-testületi döntés alapján a polgármester jogosult. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.
12.§. A települési kisebbségi önkormányzat költségvetési
határozatának módosítását, illetve a kiadási és bevételi
előirányzatain belül végrehajtott átcsoportosítását az Önkormányzat költségvetési rendeletén – az Áht.74.§ (3) bekezdése, valamint az Ámr. 67-68.§ alapján- át kell vezetni.
13.§ A Polgármesteri Hivatal és intézmények által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, ös�szegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján (helyben szokásos módon), valamint az
Önkormányzat hivatalos honlapján legkésőbb a döntés
meghozatalát követő hatvanadik napig közzé kell tenni.
A közzétételre nem kerül sor, ha a döntéstől számított 60
napon belül a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. A közzététel mellőzhető, ha a támogatás az adott költségvetési évben egybeszámítva nem
éri el a 200eFt-ot.

Hírek, Hirdetmények

Tököli Tükör
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14.§
(1) A Polgármesteri Hivatal és/vagy az intézmények pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt
meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra,
szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések
megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek
nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett
adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét
követő az
hatvan
napon
belül.
A keretében,
közzétételről
a szerződést
„Prevenció
egészséges
életért”
pályázat
a gyermekegészségügy
kötő személy
gondoskodik.
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a 13.§elősegítése
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Tököl Szociálpolitikai
Lehetőségek
Fejlesztéséért
Létrehozott
Alapítvány
Weöres –Sándor
Általá– általános
forgalmi
adó részére.
nélkülA tököli
számított
ellenszolszívszorító,
szívet
melengető
nos
Iskola Speciális
tagozat diákjai
őszinte,
gáltatást
kell érteni,
ingyenes
ügylet
esetén
pedig
a vaműsorral
kedveskedtek
a támogatónak,
az Alapítvány
Kuratóriuma
tagjainak,
gyon piaci
vagy könyv
szerinti
értéke közül
a magasabb
Tököl
Város polgármesterének,
valamint
a meghívott
vendégeknek. vis�összeget
kell figyelembe
venni.
Az időszakonként
Talán
minden
ott
jelenlévő
nevében
mondhatom,
mélyen
szatérő – egy évnél hosszabb időtartamralappangó
kötöttérzelme– szerket hozott felszínre a gyerekek előadása, tanulhatunk Tőlük! Egy szeretettelződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás
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15.§ Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a KépBaller Antalné, Beszkid Eszter, Firnigel Jánosné, Istvánovné Dragovics
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18.§
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkevagy átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
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Közösségek, pályázatok
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beküldési
jelenéstől
számított 30 napon belül. A pályázatokat Tököl Város
Dr.
Bekk Mária
Polgármeste rének címezve a Polgármesteri Hivatalba (2316
jegyző
Tököl, Fő út 117.) kell eljuttatni.

7
Városházi Hírmondó

A pályázat elbírálása során
előnyben részesül az a szervezet,
HÍRLEVÉL
közösség, amely állami, önkormányzati támogatásban nem részesül, nincsértesítünk
szponzori minden
tevékenysége
és a támogatás
Ezúton
érdeklődőt,
hogy afelhasználási
Főleg-Kert
célja kapcsolódik az önkormányzati feladatok bármelyikéhez.
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dönt.

A telepünkre beszállított zöldhulladékot díjazás ellenében
Figyelem! A
vissza nem térítendő támogatások
felhasználásáról
átvesszük
magánszemélyektől,
vállalkozásoktól
és közüleés elszámolásáról szóló megállapodás megkötéséről és a megáltektől is.
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is 201
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AKCIÓ:
minden
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komposzt
termékmolási,
valamint
beszámolási
határideje:
2012. január
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Az
elszámolás
2011. ajándékba.
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mintát adunk
számlák
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Telephelyünk:
Tököl,történhet.
Ráckevei Az
u 0187/4
(BV
Intézetösszeget
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vissza
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Azok
a
közösségeket,
melyek
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Nyitva tartás: pénteken: 15-18 óráig
beszámolási kötelezettségüknek a megjelölt határidőre nem teszInformáció: Honlap: www. folegkert.hu
nek eleget a 2012. évi támogatási lehetőségekből kizárják maguE-mail:
info@folegkert.hu
kat.
Bővebb
felvilágosítást a 24/520-900-as telefonszámon, dr.
Mobil: +36Melinda
30 690 igazgatási
5196
Rupp-Müller
irodavezetőtől lehet kérni.
A Kormány 2011. január 3-án az ország 29
pontján nyitott integrált kormányzati ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol
az állampolgárok egyszerűen és gyorsan
intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé.
A Kormányablak
• széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és
melyik hatóságnál intézheti,
• felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni,
• segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó
dokumentumok ellenőrzésében.
A Kormányablakban többek között
• ügyfélkaput létesíthet,
• egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat
intézhet,
• családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
• tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről,
• megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat
és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.
Célunk, hogy 2013 végére az egyablakos ügyintézés megkönnyítse minden állampolgár életét. Ennek érdekében folyamatosan bővítjük nemcsak az ügyfélszolgálati irodákban intézhető ügyek, hanem a Kormányablakok helyszíneinek számát is.
Kormányablakok Pest megyében munkanapokon 8.00-20.00-ig tartó,
ügyfélbarát nyitva tartással az alábbi 3 városban várják ügyfeleiket:
• Érden (a Polgármesteri Hivatallal szemben)
Budai út 7/b II. emelet 217.
2030
• Vácott (a Magyar Államkincstár, az Egészségbiztosítási Pénztár és a
Nyugdíjbiztosító Igazgatóság épületének földszintjén)
Dr. Csányi László krt. 16.
2600
• Cegléden (a Ceglédi Körzeti Fölhivatalban)
Kossuth tér 7.
2700
A Kormányzati Ügyfélvonalon (telefonszám: 1818, helyi tarifával hívható
„kék" szám) a nap 24 órájában érdeklődhet ügyeivel kapcsolatban.
A Kormányablakok működésével kapcsolatos véleményét, észrevételét,
javaslatát a 1818@ugyfelvonal.hu e-mail címre várjuk.
Az ügyfélszolgálatok működéséről, helyszíneiről, ügyköreiről részletes
és aktuális információt talál a www.kormanyablak.hu honlapon.
Viszontlátásra a Kormányablakban!
Pest Megyei Kormányhivatal
Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálatai
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