Városházi

hírmondó
Tököli Tükör melléklete 13-14. szám

2011. július 18-i képviselő-testületi ülés határozatai:
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül 270.000.000 Ft
összegű, forint alapú hitelfelvétel tárgyú pályázatra benyújtott ajánlatok közül, a Bíráló Bizottság javaslata alapján az ERSTE Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) által benyújtott ajánlatot fogadja el és tekinti
jelen közbeszerzési eljárás nyertesének.
2) Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az önkormányzat
képviseletében az ERSTE Bank Hungary Zrt.-vel megkösse az alábbiak szerint: hitel összege: 270 millió Ft, futamidő: 15 év, rendelkezésre tartás ideje: 2 év, türelmi idő: 2 év.
3) Kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti évek
költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja a fejlesztési kiadásokat megelőzően.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a Weöres Sándor Általános Iskola Aradi utcai épületének felújítása, magastető építése, a tetőtér oktatási célú
hasznosítása tárgyú projekt egységes vizsgálati dokumentációjához szükséges engedélyezési tervek módosítására
vonatkozó, HÁZ PLUSZ KFT. (2400 Dunaújváros, Németh
L. u. 2., fsz. 1., ügyvezetője: Sipiczki Zoltán) által benyújtott árajánlatot elfogadja. Az ajánlatban megadott 780.000
Ft+Áfa összeget a 2011. évi általános tartalék keret terhére
biztosítja.
2) a Corex Projektfejlesztési Kft.-vel, az egységes vizsgálati dokumentáció (megvalósíthatósági tanulmány) elkészítésére megkötött megbízási szerződésben meghatározott
teljesítési határidő 2011. szeptember 30-ára történő módosításához hozzájárul.
Tököl Város Képviselő-testülete, mint a TVCS Kft. taggyűlése a társaság 2010. évi mérlegbeszámolóját elfogadja,
egyben felkéri a TVCS Kft. ügyvezetőjét, hogy a kintlévőségek behajtásával kapcsolatban készítsen előterjesztést.
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Városfejlesztési
Kft. felügyelőbizottság tagjának Ágics Péter, Borsos Zoltán
és Malaczkó István természetes személyeket jelöli meg. A
felügyelőbizottság elnökének Borsos Zoltánt választja. A
felügyelőbizottsági tagok megbízási idejét határozatlannak
deklarálja, bruttó megbízási díjukat 35ezer Ft/fő/hónap
összegben határozza meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, mint a Tököli Víz- Csatorna- és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Taggyűlése 1.)
a Tököli Víz-: Csatorna- és Városüzemeltetési Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságát a köztulajdonba álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásai szerint
átalakítja. Polyák Ferenc felügyelő bizottsági tag munkáját
megköszönve a felügyelő bizottsági tagság alól 2011. július
31-el felmenti.
2.) felkéri a Polgármestert az önkormányzati tulajdonban
lévő gazdasági társaság társasági szerződésének - a jelen
döntésnek megfelelő módosítására.
Tököl Város Képviselő-testülete Szigetszentmiklós Város
Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítására vonatkozó egyeztetési anyagot megismerte. A
tervvel kapcsolatban kifogást nem emel.
Tököl Város Képviselő-testülete a Weöres Sándor Általános Iskola 2010/2011-es tanévről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
polgármester 2011. július 18-29. között 10 nap szabadságot
igénybe vegyen.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2011. év II. félévre és
a 2011/2012 iskolaévre vonatkozó térítésmentes helyiséghasználatról a szeptemberi soros ülésén dönt.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Fiatalkorúak Büntetésvégrehajtási Intézete, 2011. június 16-i sportcsarnok használata kapcsán, a bérleti díj megfizetésétől utólagosan
eltekint. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a
Tököl, Máltai u. 1. és az Iskola utca 8. szám alatt lévő önkormányzati lakásokat 2011. 07. 01. és 2012. 06. 30. között a
Tököl Városi Sportkör Futball és Kézilabda Szakosztálya
térítésmentesen használja oly módon, hogy a felmerülő
rezsi és közös költséget az ingatlanokat kezelő GAMESZ
fizetni. Felhatalmazza a GAMESZ vezetőjét, hogy a haszonkölcsön szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Közhasznú Szervezet Szigetszentmiklósi
Mentőállomása részére a mentőautók megfelelő felszereltsége céljából, a 2011. évi általános tartalékkeret terhére
300ezer Ft támogatást nyújt, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.
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Tököl Város Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/B-092f-2010-0003 azonosító számú, Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció című projekt megvalósításához
kapcsolódóan
1) elfogadja jelen határozat mellékletét képező Konzorciumi együttműködési megállapodást.
2) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztésben
foglalt Konzorciumi együttműködési megállapodást a Tököli Római Katolikus Egyházközséggel megkösse.
3) előzetesen elfogadja, hogy Tököl Város Önkormányzata
a Tököli Római Katolikus Egyházközség, mint konzorciumi partner által megvalósított tevékenység vonatkozásában szükséges saját forrás összegének megfelelő mértékű
támogatást nyújtson a Tököli Római Katolikus Egyházközség részére. A tárggyal kapcsolatos támogatási szerződés
megkötéséről Tököl Város Képviselő-testülete a Projekt
megkezdése előtti utolsó Képviselő-testületi ülésen hoz
döntést.
Tököl Város Képviselő-testülete, mint a Tököli Városfejlesztési Kft. taggyűlése, a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0003
azonosító számú, Tököl funkcióbővítő városközpont rehabilitáció című pályázat kötelező tájékoztatás-nyilvánosság
körébe tartozó feladatok teljes körű ellátásának nyújtásával QCM Consulting Kft.-t bízza meg, 7.175.000Ft+Áfa
vállalási ár erejéig, fedezeteként a 157/2010.(VI.24.) számú
Képviselő-testületi határozat 4. pontjában meghatározott
forrást jelöli meg. Felhatalmazza Csvórics Gábort a Tököli
Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjét, hogy a megbízási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/B-092f-2010-0003 azonosító számú, Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció című projekt megvalósításához
kapcsolódóan jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal, mint
a projekt által érintett állami tulajdonú közutak vagyonkezelőjével kötendő Megállapodást és Bérleti szerződést,

egyben felhatalmazza a Polgármestert, a Megállapodás és
a Bérleti szerződés megkötésére.
Tököl Város Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/B-092f-2010-0003 azonosító számú, Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció című projekt megvalósításához
kapcsolódóan:
1) elfogadja a határozat mellékletét képező szakmai önéletrajz alapján a Tököli Városfejlesztési Beruházásokat
Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társágnál, mint
munkaadónál a Bíráló Bizottság által szabott feltétel teljesítése érdekében részmunkaidős (4 órás) szakember foglalkoztatását, határozott idejű munkaszerződés keretében,
legkésőbb a projekt megkezdésétől kezdődően 2012.12.31ig, a foglalkoztatáshoz szükséges fedezetet a 2) pont szerinti összeg tartalmazza,
2) a Tököli Városfejlesztési Beruházásokat Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társág működéséhez szükséges további forrást biztosít 7.212.171 Ft összegben, az
alábbiak szerint: a 2010. és 2011. évi költségekre 2.306.553
Ft-ot a 2011.évi általános tartalékkeret terhére, a 2012.évi
költségekre 4.905.618 Ft-ot a 2012.évi költségvetés terhére.
Tököl Város képviselő-testülete az „Iskolai felvétel” napirendet nyilvános ülésen tárgyalja.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) az általános iskolai beiratkozással kapcsolatban beadott
szülői fellebbezéseknek helyt ad a nagyszámú egyéni érdeksérelemre tekintettel és utasítja a Weöres Sándor Általános Iskola igazgatóját, hogy alakítsa ki a harmadik első
osztály fogadásának technikai feltételeit az Aradi úti székhely épületben,
2) felkéri az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot,
hogy az általános iskolai oktatás szerkezetének átalakításáról a lakossági igények megismerését követően készítsen
előterjesztést és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

2011. augusztus 1-jei képviselő-testületi ülés határozatai:
Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó parancsnokság Szigetszentmiklós 2011. augusztus 30-án, 31-én és szeptember
1-jén 9 00 – 11 00 óra között, az uszoda házirendjének
megtartása mellett, a medencébe vitt eszközök előzetes
fertőtlenítését követően, a nagymedence egy sávját használja, légzőkészülék víz alatti használata gyakorlat céljára.

legi, működő bölcsőde épülete nem bővíthető, gazdaságos
átalakításra alkalmatlan.
3) felkéri, és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
az új bölcsőde épületének tervei elkészítésére kérjen be
három ajánlatot, és az ajánlatok közül a legkedvezőbb árajánlatot tevőtől a tervek elkészítését rendelje meg, és erről
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a Szigetszentmiklós – Tököl Sportegyesület (képviseli
Gnyálin István elnök), 2011. augusztus 1-jén, 2-án, 4-én és
5-én, 10 00 – 12 00 óra között térítésmentesen használja a
Sportcsarnokot oly módon, hogy az időpontot Giczi Miklós
intézményvezetővel előzetesen egyeztesse. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a haszonkölcsön-szerződést kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete
1) a 159/2011.(VII.18.) számú Képviselő-testületi határozatát
visszavonja,
2) a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0003 azonosító számú, Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció című projekt megvalósításához kapcsolódóan
a) elfogadja jelen határozat mellékletét képező Konzorciumi együttműködési megállapodást.
b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Konzorciumi
együttműködési megállapodást a Tököli Római Katolikus
Egyházközséggel megkösse.
c) előzetesen elfogadja, hogy Tököl Város Önkormányzata
a Tököli Római Katolikus Egyházközség, mint konzorciumi partner által megvalósított tevékenység vonatkozásában
szükséges saját forrás összegének megfelelő mértékű támogatást nyújtson a Tököli Római Katolikus Egyházközség

Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a városban jelentkező, bölcsődei ellátásra vonatkozó,
folyamatosan növekvő lakossági igények kielégítése érdekében indulni kíván a „KMOP-4.5.2-11 Bölcsődei ellátást
nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése”
tárgyú pályázaton új bölcsődei épület építése kategóriában.
2) az új bölcsőde épületének kialakítására a 735. hrsz-ú,
önkormányzati tulajdonú ingatlant jelöli ki, mert a jelen-
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részére. A tárggyal kapcsolatos támogatási szerződés megkötéséről Tököl Város Képviselő-testülete a Projekt megkezdése előtti utolsó Képviselő-testületi ülésen hoz döntést.
Tököl Város Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/B-09-
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2f-2010-0003 azonosító számú, Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció című projekt megvalósításához
kapcsolódóan az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Tököli Városfejlesztési Kft. Üzleti Tervét.

2011. augusztus 11-i képviselő-testületi rendkívüli ülés határozatai:
Tököl Város Képviselő-testülete, a „Közétkeztetés-Tököl
2011-2012.” Című közbeszerzési eljárás nyertesének a bíráló bizottság javaslata alapján a P-Dussmann Kft-t (1088
Budapest, Rákóczi út 1-3.) nyilvánítja, az általa meghatározott 142.888,-Ft/nap áron, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a közétkeztetés ellátására, a 2011. szeptember
1-től 2013. augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan
a vállalkozási szerződést megkösse.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Települési Esélyegyenlőségi Terv, a Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv és a Pol-

gármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elkészítésével az EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t bízza meg
980.000.-Ft+ÁFA vállalási árért, melynek fedezetéül az általános tartalékkeretet jelöli meg.
Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat
mellékletét képező Megbízási szerződés 2. sz. módosítását,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglalt Megbízási szerződés 2. sz. módosítását a Tököli Városfejlesztési Kft-vel megkösse.

2011. szeptember 1-jei képviselő-testületi ülés határozatai:
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a tököli kihelyezett vérvétel biztosítása érdekében 2011.
szeptember 1-től havi nettó 30eFt + járulékai összeget biztosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megbízási
díjakra tervezett keret terhére, mely a vérvételt végző as�szisztens megbízási díja.
2) felkéri a polgármestert, hogy az asszisztenst alkalmazó
háziorvost nyilatkoztassa a szakmai felügyelet biztosításáról.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított kitüntető díjak adományozására a 2011. évben nem tesz javaslatokat.
Tököl Város Képviselő-testülete jóváhagyja az új önkormányzati bölcsőde tárgyú projekt előkészítését (megvalósíthatósági tanulmány és igényfelmérés készítése a KMOP4.5.2-11 pályázati kiíráshoz).
A dokumentáció összeállítására a benyújtott ajánlatok
alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó Corex Projektfejlesztési Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 1.) céget bízza
meg, 2.000.000 Ft + Áfa vállalási ár erejéig, a 2011. évi általános tartalék keret terhére. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező hitelszerződést az ERSTE Bank Hungary Zrt.-vel (1138 Budapest,
Népfürdő u. 24-26.) megkösse.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) 2011. 2. félévtől nem biztosít térítésmentes helyiséghasználatot a város intézményeiben lévő helyiségekben,
a korábban kiadott 38/2011. (I.31.), 37/2011. (I.31.) 54/2011.
II.28.) 133/2011. (VI.2.) 169/2011. (VIII.1.) számú határozattal
elfogadott döntések kivételével.
2) felkéri az intézményvezetőket a 128/2011. (VI.2.) számú
határozattal elfogadott díjszabás alkalmazására a helyiséghasználati kérelmek kapcsán.
Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi működéséről szóló beszámolót.

Tököl Város Képviselő-testülete
1) a „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és
kapacitásának bővítése” című pályázat vonatkozásában
új bölcsődei épület építéséhez szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció készítésével, tervező kiválasztásával (HÁZ PLUSZ Kft. 2400 Dunaújváros, Németh L.
u. 2.) kapcsolatban a beszámolót jóváhagyja, a tervköltség
(1.550eFt+Áfa) fedezeteként a 2011. évi általános tartalékkeretet jelöli meg.
2) az új bölcsőde megfelelő kialakítása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a jelenlegi használatnak megfelelően, a
tököli 736/1 hrsz. alatti önkormányzati telekből kb. 1200
m2 nagyságú terület, telekhatár rendezés útján a tököli
735. hrsz. alatti önkormányzati ingatlanhoz kapcsolódjon.
Felkéri a Polgármestert, hogy a telekhatár rendezéshez
szükséges változási vázrajzot a 2011. évi költségvetésben
földmérési célokra megjelölt keret terhére rendelje meg,
a földhivatali eljárást folytassa le.
Tököl Város Képviselő-testülete, a nyári gáton elvégzett
helyreállítási munkák ellenértékeként 2.080.000,-Ft+áfa
összeget biztosít a 2011. évi költségvetésben belvízvédelemre tervezett keret terhére az alábbiak szerint:
Vállalkozó

munkadíj

Baller és Társa Bt.

1.040.444,-Ft+áfa

Bruszt és Társa Bt.

275.000,-Ft+áfa

Vitép ’95 Kft.

760.000,-Ft+áfa

Összesen:

2.080.000,-Ft+áfa

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Iskola u. 8. szám alatti régi Egészségházban 12, - azaz tizenkettő - gyakorlatot végző rendőr kerüljön térítésmentesen
elhelyezésre 2011. szeptember 1. napjától 2012. augusztus
31. napjáig, egyben vállalja az épület rezsi költségének fizetését is. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a haszonkölcsön szerződést kösse meg a rendőrséggel.
Tököl Város Képviselő-testülete, mint tulajdonos, támogatja, hogy a Tököli Sportkör labdarúgó szakosztálya pályázatot készítsen működésre és infrastrukturális fejlesztésre:
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a sportpálya területén egy db 60X40m nagyságú műfüves
pályára vonatkozóan, a Tököli Önkormányzattal kötött
megállapodások és engedélyek alapján. A pályázat saját
forrás igényét a Tököli Sportkör biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete a Budapest Főváros Önkormányzata által megküldött, Budapest Új Városfejlesztési Koncepciójának készítéséről szóló előzetes tájékoztatást
megismerte, azt köszönettel vette. A kidolgozásra kerülő
koncepcióhoz észrevételt nem tesz.
Tököl Város Képviselő-testülete a Szigetszentmiklós és térsége TDM Nonprofit Kft kérelmére, a szervezet honlapján

térítésmentesen engedélyezi Tököl Város címerének használatát.
Tököl Város Képviselő-testülete a Weöres Sándor Általános Iskola melléklet szerinti létszám-előirányzatához többlet költségvetési hozzájárulás biztosítása nélkül hozzájárul.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Ráckevei u. járda, Hősök tere, Alkotmány u., Kun köz és az Alkotmány utcából a
József Attila utcába leágazó kis köz útfelújítási munkáinak
elvégzésére a Sziget-Szilárd Kft (Dunavarsány, Vörösmarty
u. 2434 hrsz.) vállalkozót, - 4.653.290.- Ft + ÁFA összegért bízza meg az általános tartalékkeret keret terhére.

2011. szeptember 15-i képviselő-testületi ülés határozatai:
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a határozat 1. számú mellékletét képező „Tököl, funkcióbővítő rehabilitáció” című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlati
felhívást elfogadja.
2) A határozat 2. számú mellékletét képező kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlati felhívást az alábbi észrevételekkel elfogadja:

„ÉV” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal
(MV-Ép/ÉV) rendelkező szakember, akinek legalább 5 éves
szakmai tapasztalata van;
- 1 (egy) fő, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti „VZ” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal
(MV-VZ/A) rendelkező szakember, akinek legalább 5 éves
szakmai tapasztalata van;
(egy szakember több előírásnak egyszerre is megfelelhet);

- III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
P.6. törölve
P.7. pont P.6 helyére beemelve.
amennyiben ajánlattevő mérlegadatai szerinti – saját tőkéje az elmúlt 3 lezárt üzleti évből 2 évben nem éri el a
600.000.000,- HUF-ot és jegyzett tőkéje évente nem éri el a
300.000.000,- HUF-ot.

- IV.2.1) Bírálati szempontok:

- III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M.1. pont az alábbi szövegrésszel:
amennyiben együttesen rendelkeznek az ajánlattételi
felhívás megjelenését megelőző 36 hónapban teljesített
(műszaki átadás-átvétellel lezárt), a közbeszerzés tárgya
szerinti összesen egy darab referenciával, amely magában
foglalja legalább 150 db parkoló építést, 4500 m² térköves burkolást, min. 2 db épületből álló, összesen 1500 m²
alapterületű új épület építést és műemlék jellegű épület
felújítást, amely referencia értéke eléri vagy meghaladja a
nettó 800 millió Ft-ot;
- M.3. pont az alábbi szövegrésszel:
amennyiben együttesen rendelkeznek az alábbi magyar
nyelven írásban és szóban egyaránt felsőfokú szinten kommunikáló szakemberekkel:
- 1 (egy) fő, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti
„A” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal (MVÉp/A) rendelkező szakember, akinek legalább 5 éves szakmai tapasztalata van;
- 1 (egy) fő, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti „AM” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal
(MV-Ép/AM) rendelkező szakember, akinek legalább 5 éves
szakmai tapasztalata van;
- 1 (egy) fő, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti „ÉG” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal
(MV-Ép/ÉG) rendelkező szakember, akinek legalább 5 éves
szakmai tapasztalata van;
- 1 (egy) fő, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti
„KÉ” kategóriás közlekedési építmények felelős műszaki
vezetői jogosultsággal (MV-KÉ/A) rendelkező szakember,
akinek legalább 5 éves szakmai tapasztalata van;
- 1 (egy) fő, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti

Részszempont

Súlyszám Részszempont

1. ajánlati ár (nettó,
Ft)

80

2. Jótállás (min 24.
hónap, max. 60 hónap)

10

3. fizetési határidő
(naptári nap max.
120)

Súlyszám

10

Tököl Város Képviselő-testülete a Városi Sportkörrel kötendő haszonkölcsön-szerződésről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete
1.) a 188/2011. (IX. 1.) számú határozatát jelen határozat 2.
3. pontjával kiegészíti,
2.) tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy a támogatást
nyújtó, a Magyar Állam javára jelzálogjogot jegyeztessen be
a tulajdonát képező tököli 2044 hrsz-ú ingatlanra.
3.) felhatalmazza a polgármestert a jelzálog szerződés aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete nem támogatja az alábbi
javaslatot:
„A Tököli Délszláv Nemzetiségi Táncegyüttes részére a 2011.
október 14-28 között, Kínában, a Sanghaji Nemzetközi Folklórfesztiválon történő részvételhez, az utazásra 29 fő részére 2 mFt.
támogatást nyújt.”
Tököl Város Képviselő-testülete
1,) a Tököli Délszláv Nemzetiségi Táncegyüttes részére a
2011. október 14-28 között, Kínában, a Sanghaji Nemzetközi Folklórfesztiválon történő részvételhez, az utazásra 29
fő részére 50.000Ft/fő támogatást nyújt,
2.) az összesen 1.450.000Ft támogatást a 2011.évi költségvetés 5. sz. mellékletében a FUTSAL pálya megvalósításához
kapcsolódó pályázati saját forrás terhére biztosítja,
3.) felkéri a polgármestert, hogy a 2011.évi költségvetési-
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rendelet következő módosításakor az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a Weöres Sándor Általános Iskola Alapító Okirata III.
pontjába a „sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása:” rész harmadik bekezdéseként az alábbi kiegészítést
teszi:
„- a megismerő funkciók, a megismerés, vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenességének fejlesztése.”
2) felkéri a jegyzőt az 1) pont szerinti módosítás törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetésére.
Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy
a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájában, azon belül
az okmányirodájában a gépjármű ügyintézői II. besorolási
osztály, főelőadó 9-es fizetési fokozatú álláshely szeptember 15-től II. besorolási osztály, főmunkatárs 15-ös fizetési
fokozatúra változzon, az ehhez szükséges fedezetet a 2011.
évi általános tartalékkeret terhére biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete
1,) hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő tököli
2640/65 hrsz. alatti ingatlanon a Tököl KSK Kézilabda
Szakosztály 3 db strand kézilabdapályát valósítson meg.
Ennek érdekében a szükséges ~1000 m2 nagyságú területet a Tököl KSK Kézilabda Szakosztály részére térítésmentesen biztosítja,
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2.) tudomásul veszi, hogy a támogatást nyújtó, a Magyar
Állam javára jelzálogjogot jegyeztet be az ingatlanra a támogatás mértékének erejéig,
3.) felhatalmazza a polgármestert a haszonkölcsön szerződés, illetve a jelzálog szerződés aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete
1.) az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének 5.sz. mellékletében eredményjelző berendezés vásárlására tervezett
1.500eFt-ot átcsoportosítja a Tököl KSK támogatására, a
107/2011.(VI.30.) sz. Kormányrendelettel szabályozott pályázathoz saját forrás biztosítása céljából.
2.) felkéri a polgármestert, hogy a 2011.évi költségvetésirendelet következő módosításakor az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon.
Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Önkormányzat
2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló
beszámolót az előterjesztés 1-13 számú mellékletei szerint
949.830eFt bevételi és 876.931eFt kiadási teljesítéssel elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2011. első félévi adóbevételekről szóló beszámolót elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása című napirendet elnapolja.

2011. október 13-i képviselő-testületi ülés határozatai:
Tököl Város Képviselő-testülete,
1. a „Tököl funkcióbővítő rehabilitáció” című pályázathoz
kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a bíráló bizottság javaslata alapján
a TÉR-TEAM Mérnök Kft.-t (1106 Budapest, Lángvirág
u. 22.) nyilvánítja, az általa meghatározott 8.780.000 Ft +
Áfa áron.
2. az ajánlati ár fedezeteként a pályázathoz kapcsolódóan,
2011.10.06-án megkötött, hatályos támogatási szerződésben
foglalt költségvetésben e célra megjelölt összeget jelöli meg.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval a
vállalkozási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező „Tököl, funkcióbővítő rehabilitáció” című pályázathoz kapcsolódó kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési
eljárásra vonatkozó módosított ajánlati felhívást elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) Az ERVET Bt. Jogutódjaként létrejött SONO-DENTAL
Egészségügyi, Oktató és Szolgáltató Betéti társasággal
(képviseli: dr. Turopoli Éva fogszakorvos) 2004. szeptember 22-én életbe lépett, a fogorvosi ellátás biztosításáról
szóló megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítja: A
szerződésben szereplő vállalkozó: ALTER-DENT Kft. (1118
Budapest, Rodostó u. 15.,) képviselője: dr. Turopoli Éva
fogorvos.
A szerződés tartalma egyebekben nem változik.
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogutódlással
kapcsolatos módosított szerződést aláírja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a GAMESZ költségvetésébe karbantartási feladatokra 1.000eFt-ot átcsoportosít a

Polgármesteri Hivatal költségvetésében belvízvédelmi feladatokra tervezett összeg terhére, egyben felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési-rendelet következő
módosításakor az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjére vonatkozó szabályzatot a határozat melléklete szerint elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete, felkéri a polgármestert,
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló
Nyilatkozatot a KIM Wekerle Sándor Alapkezelő részére
– az előterjesztés szerinti tartalommal – 2011. október 14.
napjáig küldje meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, az óvodák beszámolóját a
2011/2012. nevelési év beindításáról tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Weöres Sándor Általános Iskola beszámolóját a 2011/2012. tanév beindításáról
tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás kérelmére az
előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 190/2011. (IX. 1.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
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„Tököl Város Képviselő-testülete a Szigetszentmiklós és térsége TDM Nonprofit Kft kérelmére, a szervezet honlapján
és egyéb elektronikus és nyomtatott kiadványaiban térítésmentesen engedélyezi Tököl Város címerének használatát.”
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) hozzájárul ahhoz, hogy a Tökölön működő sportegyesületek a 2011. II. féléves bérleti díjat 2012. március 31-ig
fizethessék meg.
2) a 2012-es év költségvetésének tervezésnél figyelembe
veszi azt a körülményt, hogy az egyesületeknek helyiségbérleti díjfizetési kötelezettsége keletkezett, ezért felkéri az
Oktatási Művelődési és Sport Bizottságot, hogy az eddigi
támogatás feltételrendszert módosítsa.
Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a
polgármester 2011. november 17 – december 31. között 29
nap szabadságot igénybe vegyen.

Tököl Város Képviselő- testülete elfogadja a 2010. évben
megkötött - előterjesztés szerinti - támogatási szerződések
teljesüléséről szóló beszámolót, s elvi álláspontként határozza meg, hogy a jövőbeni támogatások nyújtása során
kizárja azon pályázókat, akik a korábbi támogatások során
azok teljesülésének Képviselő-testület általi elfogadásáig
elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt,
hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy az Akácos
u. 49/2. szám alatti,421/22 hrsz. alatti ingatlan milyen feltételekkel alakítható át krízisházzá. A felmérésről készüljön
előterjesztés a Kt. decemberi ülésére.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervet elfogadja.

Tököl Város Képviselő-testületének 13/2011.(VI.3.) számú rendelete a temetők
fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről 7/2000.(II.15.) számú rendelet
módosításáról
Tököl Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 7/2000.(II.15.)
számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint
módosítja:
1.§ A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.
2.§ A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.
3.§ E rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.
Tököl, 2011. május 27.
Hoffman Pál		
Polgármester		

Dr. Bekk Mária
Jegyző

13/2011.(VI.3.) számú rendelet 1. számú melléklete: A
sírhely megváltásának díjai
Használati
idő
(év)

Megváltási díj
(Ft/használat
idő)

Egyszemélyes sírhely

35

15.000.-

Kétszemélyes sírhely

35

25.000.-

Gyermeksírhely
(14 éves korig)

35

Térítésmentes

Urnafülke

10

10.000.-

Urnasírhely

10

10.000.-

Mélyített sírhely

25

20.000.-

Sírbolt

60

80.000.-

A feltüntetett díjak ÁFA nélkül értendők.

13/2011.(VI.3.) számú rendelet 2. számú melléklete: A
kegyeleti közszolgáltatás igénybevételének díjai
A díjak fajtái
Ravatalozó igénybe vételi díj

Díjak
16.000.-Ft/temetés

Hűtőkamra igénybe vételi díj:
- 72 óráig

1.000.-Ft/nap

- 72 órát követően

2.000.-Ft/nap

Az elhunyt a temetőben e célra rendszeresített szállító járművön történő
szállítása (temetésre kiállás)

7.500.- Ft/ temetés

Sírhelynyitás koporsós

12.000.- Ft/alkalom

Sírhelynyitás urnás

10.000.-Ft/alkalom

Visszahantolás koporsós

12.000.- Ft/alkalom

Visszahantolás urnás

10.000.-Ft/alkalom

Temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen
munkát végzők által fizetendő
temető fenntartási hozzájárulás díja

4.000.-Ft/nap

A feltüntetett díjak ÁFA nélkül értendők, valamint a sírásás díját az üzemeltető saját hatáskörben állapítja meg.
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2011. június 3.
Dr. Bekk Mária
jegyző
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