Városházi

hírmondó
Tököli Tükör melléklete 15-16. szám

Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek
2012. évi támogatására az alábbi pályázatot teszi közzé:
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a helyi önszerveződő közösségek számára egyszeri vissza nem térítendő pénzügyi támogatás tárgyában.
A pályázaton részt vehetnek:
- azok a bejegyzett egyházak, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok, amelyeknek működési területe Tököl Város,
regisztrált tagságuk és pontos tagnyilvántartásuk van,
valamint üzleti, gazdasági tevékenységet nem folytatnak (továbbiakban: bejegyzett szervezet),
- továbbá a nem bejegyzett szervezetek, azok a nemzetiségi, gyermek és / vagy ifjúsági csoportok, melyek
tagjai tököli lakosok és tevékenységüket tököli székhelyű jogi személyiséggel rendelkező szervek, vagyis háttér szervezetek segítségével végzik (pl. önkormányzati
költségvetési szervek), (továbbiakban: közösségek).
A pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani.
A pályázati adatlap letölthető a www.tokol.hu internetes oldalról, vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán.
A pályázathoz csatolni kell:
- a bírósági bejegyzés másolatát, bankszámlaszámot,
ha bejegyzett szervezet a pályázat benyújtója,
- a tervezett felhasználási cél megvalósítási költségtervezetét (megjelölve a teljes költséget feladatonként –
részfeladatonként, a saját forrásokat, és a már elnyert
egyéb támogatásokat),
- a támogatás átutalását befogadó háttérintézmén�nyel kötött megállapodást, melyben a háttérintézmény
bankszámlaszáma is szerepel.

A pályázat beküldési határideje: a Tököli Tükörben
való megjelenéstől számított 30 napon belül. A pályázatokat Tököl Város Polgármesterének címezve a
Polgármesteri Hivatalba (2316 Tököl, Fő út 117.) kell
eljuttatni.
A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a szervezet, közösség, amely állami, önkormányzati támogatásban nem részesül, nincs szponzori tevékenysége és
a támogatás felhasználási célja kapcsolódik az önkormányzati feladatok bármelyikéhez.
A pályázatok elbírálásának határideje: a beküldési
határidő lejártától számított 30 napon belül, az elbírálásról, a támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület bizottságainak javaslata alapján a Képviselő-testület
dönt.
Figyelem! A vissza nem térítendő támogatások felhasználásáról és elszámolásáról szóló megállapodás
megkötéséről és a megállapodás aláírását követő 30
napon belüli átutalásról a GAMESZ (2316 Tököl, Fő út
117.) gondoskodik. Az odaítélt összeggel minden esetben el kell számolni. A 2011. évi támogatás pénzügyi
elszámolási, valamint beszámolási határideje: 2013.
január 31. napja. Az elszámolás 2012. január 1. – de
cember 31. között kelt eredeti számlák bemutatásával
történhet. Az el nem számolt összeget vissza kell téríteni! Azok a közösségeket, melyek elszámolási és beszámolási kötelezettségüknek a megjelölt határidőre nem
tesznek eleget a 2013. évi támogatási lehetőségekből
kizárják magukat. Bővebb felvilágosítást a 24/520-900as telefonszámon, Müllerné Istvánov Katalin megbízott
igazgatási irodavezetőtől lehet kérni.

2011. december 15-i képviselő-testületi ülés határozatai:
Tököl Város Képviselő-testülete Százhalombatta Város
Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának, illetve az Óváros, a katolikus templom környezete és az Ipari Park déli bővítési területe Szabályozási Tervének részleges módosítása vonatkozásában
megküldött egyeztetési anyagot megismerte. A tervvel
kapcsolatban kifogást nem emel.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2012. I. félévi mun-

katervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Időpont / napirend			
Előterjesztő:
Január
2012. évi költségvetési rendelet
(I. olvasat)................................................ polgármester
Költségvetéssel kapcsolatos
rendeletek, önkormányzati
programok felülvizsgálata (I. forduló).... polgármester
Egyedi kérelmek...................................... polgármester
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Február
Költségvetéssel kapcsolatos rendeletek,
önkormányzati programok
felülvizsgálata – II. forduló..................... polgármester
2012. évi költségvetési rendelet
megalkotása.............................................. polgármester
2012. évi közfoglalkoztatási terv.............. polgármester
TVCS Kft. 2012. évi üzleti terve,
víz- és csatornadíj megállapítása..TVCS kft. ügyvezető
Egyedi kérelmek...................................... polgármester
Március
Beszámoló a bizottságok és a
polgármester 2011. évi munkájáról és
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról... polgármester
Közösségi pályázatok kiírása................... polgármester
Óvodai beíratás kiírása............................ polgármester
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
2011. évi munkájáról................................ polgármester
Beszámoló Bölcsőde, a Gyermekjóléti
Szolgálat, a Védőnői Szolgálat, a
Művelődési Ház, a Sportcsarnok,
a GAMESZ 2011. évi munkájáról ............ polgármester
Közbeszerzési terv................................... jegyző
Egyedi kérelmek...................................... polgármester
Április
2011. évi költségvetési beszámoló
és könyvvizsgálói jelentés........................ polgármester
2011. évi pénzmaradvány elszámolása..... polgármester
Tájékoztató a 2011. évben végzett
ellenőrzésekről........................................ polgármester
Tájékoztató a 2011. évi FEUVE
tapasztalatairól........................................ jegyző
A 2011. évi költségvetés módosítása
(pénzmaradvány, előirányzat
módosítások átvezetése).......................... polgármester
Önkormányzati felújítási, beruházási
program (intézményi épület, parkok,
játszóterek, út-, járdahálózat,
városközpont)............................................ polgármester
Egyedi kérelmek...................................... polgármester
Május
Óvodák közoktatási törvényben
meghatározott maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezése......... polgármester
Egyedi kérelmek...................................... polgármester
Június
A Képviselő-testület 2012.
II. félévi munkaterve............................... polgármester
Közösségi pályázatok elbírálása............... polgármester
TVCS KHT 2011. évi beszámolója az
üzleti terv teljesüléséről, a kommunális
szolgáltatásokról...................................... polgármester
Alapítványi támogatási kérelmek............ polgármester
Beszámoló az óvodák működéséről ....... polgármester
Beszámoló az Általános Iskola
működéséről............................................ polgármester
Beszámoló az első osztályok
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kialakulásáról, a beiratkozásokról
és a nyolcadik osztályos tanulók
beiskolázásáról......................................... polgármester
Egyedi kérelmek...................................... polgármester
Tököl Város Képviselő-testülete, a Weöres Sándor Általános Iskola alapító okiratán 2011. szeptemberi módosításával kapcsolatban a törzskönyvi nyilvántartástól
érkezett hiánypótlási felhívásra küldött dokumentumokban foglaltakat tudomásul veszi, az abban foglaltakat elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2002. (III. 26.) számú rendelet
módosítása című napirendet januárban tárgyalja.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a Patiens Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (Dr. Elekes Edit), Dr. Kerékgyártó István és Dr. Balla Mária
egészségügyi vállalkozókkal 1992. december 3-án kötött megbízási szerződést határozatlan időre meghos�szabbítja,
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Patiens
Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (Dr. Elekes Edit), Dr.
Kerékgyártó István és Dr. Balla Mária egészségügyi
vállalkozókkal a határozat mellékletét képező szerződésmódosításokat megkösse.
Tököl Város Képviselő testülete a Városi Uszoda jegyés bérletárait 2012. január 1-től 2012. december 31-ig
az alábbiak szerint állapítja meg:
Hétfőtől péntekig, 9-18 óra között csoportos úszásoktatás: Ebben az 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: 800 Ft.
Nyugdíjas jegyet válthatnak a 62 év feletti nyugdíjasok
és a rokkantnyugdíjasok.
Diákjegyet válthatnak a nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező tanulók.
Tököl Város Képviselő-testülete jóváhagyja a KMOP4.5.2-11 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című beruházási pályázat (Tököl, Kossuth Lajos
utca 64. sz., 735 hrsz. alatti ingatlanon 40 férőhelyes
Bölcsőde építése) benyújtását.
Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzata Bölcsődéje szakmai programját az előterjesztés szerint elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Esélyegyenlőségi Tervét elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete a SzigetszentmiklósTököl Karate SE részére 200eFt többlettámogatást
nyújt az általános tartalékkeret terhére. Felhatalmazza
a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg.
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2012. január 25-i képviselő-testületi ülés határozatai:
Tököl Város Képviselő-testülete,
a.) hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Uszoda Széchenyi
Pihenőkártya elfogadó hellyé váljon,
b.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az „Elfogadói
szerződés”-t kösse meg az OTP, az MKB és a K&H
Bankokkal POS terminálon, interneten és telefonon
keresztüli elfogadási módozatokra.
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
szóló 18/1995. (X.10.) számú önkormányzati rendelet
9.§-ában foglaltak alapján a vagyongazdálkodás 2012.
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
önkormányzati 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-s 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 kérje fel a polgármestert, hogy
a.) folytassa a Diófa sor utcában építési telek honlapon
történő hirdetését, a felmerülő akadályokról készítsen
előterjesztést,
d.) adjon tájékoztatást a Madách utca, Hársfa utca
tömbbelső feltárással érintett önkormányzati ingatla-

nokkal kapcsolatos változásokról, illetve folytasson tárgyalásokat Szilágyi János tömbfeltárásban érintett magánszeméllyel, az önkormányzati ingatlanok vételével
kapcsolatosan,
e.) ismételten készítsen előterjesztést a volt rendőrőrs
és KMB lakáshasznosítási lehetőségéről,
f.) az Akácos utcában lévő 421/32 hrsz. alatti 4320 m2
nagyságú ingatlan telekalakítását és értékesítését készítse elő,
g.) vásároljon területet, a Napsugár óvodával szomszédos tököli 1071/1 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosaitól az
általuk meghatározott 6000-Ft/m2 vételáron az óvoda
bővítése céljára.
Tököl Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint
módosítja a Közalkalmazotti Szabályzatot:
1) a Közalkalmazotti Szabályzat I. és II. pontjában a
„Sportcsarnok” intézmény kikerül.
2) a Közalkalmazotti Szabályzat függelékének IV. pontja az alábbiak szerint változik:
A) A IV. Az illetmény és az illetménypótlékok fejezetbe 2012. január 1. napjával bekerül az alábbi pótlék:
„Idegennyelv-tudási pótlék jár annak, aki olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett meghatározott idegen nyelv rendszeres használata indokolt.
(Kjt. 74.§)
Jelen Szabályzat hatálya alá tartozó közalkalmazottak
esetében a pótlékra jogosító idegen nyelv a horvát.
(Horvát Óvoda, Szivárvány Óvoda)
A pótlék mértéke		
a) középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-a,
b) felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 100%-a.
A pótlék megállapításának további feltétele, hogy a
meghatározott idegen nyelvből a közalkalmazott állami
nyelvvizsga eredményes letételét igazoló bizonyítván�nyal vagy azzal egyenértékű igazolással rendelkezzék.
Nem fizethető idegennyelv-tudási pótlék a nyelvtanári,
tolmácsi, valamint a fordítói (revizor-fordítói) munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához szükséges idegen nyelv használata alapján.”
B) A IV. Az illetmény és az illetménypótlékok fejezetből kikerül az alábbi mondat:
„A 13. havi illetmény kifizetése esedékességének meghatározása (Kjt. 68.§): A közalkalmazott 13. havi illetményre jogosult a Kjt. 68.§-ában foglaltaknak megfelelően.”
3) a Közalkalmazotti Szabályzat függelékének VI.
pontja az alábbiak szerint változik:
A) A munkahelyi étkezési hozzájárulás fejezet b)
pontja helyébe az alábbi lép:
„b) Cafetéria-juttatás: A közalkalmazott részére
cafetéria-juttatás adható, melynek mértékét minden
évben Tököl Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg.”
B) a közalkalmazottak munkába járásával kapcsolatos költségtérítésére vonatkozó rész az alábbiakra
változik:
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A közalkalmazottnak utazási költségtérítés jár Tököl
közigazgatási határán kívülről történő munkába járás
esetén a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
Gépjárművel történő munkába járás esetén a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint
ilyen célra adható adómentes juttatás legnagyobb mértékének megfelelő összegű költségtérítés jár.
A közalkalmazottnak saját gépkocsi használata esetén
az érvényes jogszabályoknak megfelelően kizárólag akkor adható üzemanyag térítés, ha munkaköre ellátása
rendszeres területi munkát igényel, illetve ha belföldi
kiküldetés címén hivatali ügyben jár el.”
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököli Horvát Önkormányzat részére a 2012. évi működési kiadásaira
882.000,- Ft támogatást biztosít a 2012. évi költségvetés
terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2012. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Tököl részére 2012. évi működési
kiadásaira 433.000,- Ft támogatást biztosít a 2012. 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 Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2012. évi működési
kiadásaira 605.000,- Ft támogatást biztosít a 2012. 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 2012. évi működési kiadásokra, valamint 250.000,- Ft.
kamattámogatást nyújt a 2012. évi költségvetés terhére,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Református
Missziói Egyházközség részére 300.000,- Ft támogatást
nyújt a 2012. évi működési kiadásokra a 2012. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a tököli Lovasklub részére 300.000,- Ft támogatást nyújt a 2012. évi működési kiadásokra a 2012. évi költségvetés terhére, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. 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 2012. évi működé-
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si kiadásokra a 2012. évi költségvetés terhére, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. 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 2012. évi költségvetés terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli KSK részére
14.350.000,- Ft támogatást nyújt a 2012. I. évi működési kiadásokra a 2012. évi költségvetés terhére, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási
szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Sváb Hagyományőrző Egyesület részére 900.000,- Ft támogatást
nyújt a 2012. évi működési kiadásai támogatására, a
2012. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet
elfogadását követően a támogatási szerződést kösse
meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a Szigetszentmiklós-Tököl Karate Sportegyesület részére 1.400.000,- Ft
támogatást nyújt a 2012. évi első félévi működési kiadásokra és a versenyeken való részvétel költségeire a
2012. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2012. 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 2012. évi működési kiadásokra a 2012.
évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. 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
2012. évi működési kiadásokra a 2012. évi költségvetés
terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2012. 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 2012. évi
működési kiadásokra a 2012. évi költségvetés terhére,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a Szigetszentmiklósi
Szakorvosi Rendelőintézet részére 1.000.000,- Ft támogatást nyújt a szakrendelő működési kiadásaihoz a
2012. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet
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elfogadását követően a támogatási szerződést kösse
meg.
Tököl Város Önkormányzata a KAKUSEI Egyesület,
a Ritmikus Gimnasztika, valamint a TVSK Art Fitnesz
Szakosztály támogatásáról szóló napirendeket a következő ülésére elnapolja.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés 1. fordulós vitaanyagát az egyedi döntésekkel az
előterjesztés szerint elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a fenntartásában lévő óvodákban (Hagyományőrző
Óvoda, Horvát Óvoda, Napsugár Óvoda, Szivárvány
Óvoda) a 2012/2013. 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.
Tisztelt Szülők!
Tököl Város Képviselő-testülete 26/2012.(I. 25.) számú határozata alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a
2012/2013. tanévre a tököli óvodákban a beiratkozás az
alábbi időpontokban és helyen történik:
időpont: 2012. április 2-án délelőtt 8,00 - 12,00 óráig,
délután:14,00 - 18,00
2012. április 3-án 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,
- bölcsődéből 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 élet-
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évét betölti, a nevelési év első napjától (szeptember)
napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. (A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von
maga után!)
A tököli óvodák felvételi körzete Tököl Város közigazgatási területe.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) tájékoztatja a TVCS Nonprofit Kft-t, hogy az Országgyűlés az Alaptörvénnyel összefüggésben módosította a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvényt, amelynek 57.§-a az alábbi rendelkezést tartalmazza:
„57.§ (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg
a települési önkormányzat képviselő-testülete által
rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési
közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.
(2) Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el a 2011.
évre a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a közszolgáltatási díj legmagasabb
mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a 2011. december 31-én alkalmazott díjat.”
2) az 1) pontban idézett jogszabály értelmében a hulladékkezelési közszolgáltatás díját 2012. évre nem módosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete, felhatalmazza a polgármestert, hogy keresetet nyújtson be a Tököl, Akácos u. 49/2 szám alatti, 421/22 hrsz-ú, ½ részben Tököl
Város Önkormányzata tulajdonát képező forgalomképes ingatlan jogcím nélküli használói ellen, ingatlan
kiürítése érdekében. Az eljárás lefolytatására szükséges
költségeket a 2012. évi költségvetési keret terhére biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Városi Bölcsőde
vezetője, Dants Péterné nyári ügyeleti rendszerre vonatkozó javaslatát az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a VTK
Innosystem Kft által készített Local Agenda 21 fenntarthatósági programot. A Tökölre vonatkozó Local
Agenda 21 fenntarthatósági program jelen határozat
mellékletét képezi.

2012. február 13-i képviselő-testületi ülés határozatai:
Tököl Város Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési-rendelettel kapcsolatos, az előterjesztés szerinti intézményi igényekre a 2011.évi zárszámadás elfogadását
követően visszatér, azzal, hogy
1) „munkaruha juttatás”-ra a hatályos jogszabályok szerint nincs lehetőség, a helyi szabályok szerint a közalkalmazottak részére cafetéria-juttatás adható, a 2012.
évi költségvetés eredeti előirányzatként dolgozónként
6000Ft/hó juttatást biztosít, további béren kívüli juttatásra az év folyamán költségvetési többlet forrás keletkezése esetén lehet mód a cafetéria-juttatás keretén belül,

2) utasítja a GAMESZ vezetőjét, hogy az intézményi
igények között szereplő, védőruha juttatásra vonatkozó kérések, jogszabályi alátámasztással, részletesen kidolgozva kerüljenek a Képviselő-testület elé,
3) utasítja az intézmények vezetőit, hogy a GAMESZszal egyeztetve valamennyi intézményi igényt forintosított formában terjesszenek a Képviselő-testület elé.
Tököl Város Képviselő-testülete a Dunagép Zrt-től bérelt, Tököl, Fő út 90. sz. alatti Egészségügyi Központ
440 m2 nagyságú épületrész tekintetében a 2012. évtől a
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Bérbeadót terhelő mindenkori építményadó mértékével megegyező mértékű összeget fizet bérleti díj kiegészítésként a bérbeadó részére, a Bérbeadó építményadó fizetési kötelezettségével megegyező esedékesség
mellett mindaddig, amíg a szerződéses jogviszony ideje
alatt az egészségügyi intézmények tekintetében építményadó fizetési kötelezettsége fennáll. Felhatalmazza
a polgármestert a szerződés kiegészítés aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a KAKUSEI Egyesület
részére 276.000,- Ft támogatást nyújt a 2012. évi működési kiadásokra a 2012. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a Ritmikus Gimnasztika Szakosztály részére 1.890.000,- Ft támogatást nyújt
a 2012. évi működési kiadásokra a 2012. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete az Art Fitnesz Szakosztály részére 1.170.000,- Ft támogatást nyújt a 2012.
évi működési kiadásokra a 2012. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete
1. jóváhagyja a Tököl, Csépi út 1077/2 hrsz. alatt lévő
Napsugár Óvoda bővítése tárgyú projekt előkészítését,
megvalósíthatósági tanulmány készítését a KMOP2011-4.6.1. pályázati kiíráshoz.

2. 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, azaz bruttó 2.540. 000
Ft vállalási ár erejéig, amely összegből bruttó 2.500.000
Ft-ot a 98/2011. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozatban meghatározott fedezet, br. 40.000 Ft-ot pedig
a 2012. évi általános tartalékkeret terhére biztosít. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg.
3. A Tököl, Csépi út 1077/2 hrsz. alatt lévő Napsugár
Óvoda bővítése tárgyú projekt megvalósíthatósági
tanulmányához 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 1.800.000 Ft+Áfa összeget a 2012. évi
általános tartalékkeret terhére biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete Lerner Jánost nem
zárja ki a szavazásból a Tököl-Százhalombatta között
közlekedő komp üzemeltetésének támogatási hozzájárulásának tárgyalásából.
Tököl Város Képviselő-testülete a Nick és Liget Kft.
kérelmére, a Tököl – Százhalombatta között közlekedő
átkelő járat veszteségeinek csökkentésére a működtetéshez 2012. évben havonta bruttó 160.000,-Ft összeggel hozzájárul. A támogatás mértékére a II. félévben
visszatér.

2012. március 8-i képviselő-testületi ülés határozatai:
Tököl Város Képviselő-testülete a Multi-Kábel Kft.
kérelmére, Tököl területén az elektromos oszlopok
igénybevételével kialakítandó optikai kábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja, azzal a feltétellel,
hogy ha olyan szolgáltatás lesz, ami a város számára
fontos, igényt tart egy díjmentes csatorna használatára.
Tököl Város Képviselő-testülete a FULL-TÁV Kft.
kérelmére, Tököl területén az elektromos oszlopok
igénybevételével kialakítandó optikai kábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja, azzal a feltétellel,
hogy ha olyan szolgáltatás lesz, ami a város számára
fontos, igényt tart egy díjmentes csatorna használatára.
Tököl Város Képviselő-testülete
1. A Művelődési Központ és Könyvtárban a Könyvtár
nyitva tartását 2012. április 1-jétől az alábbiak szerint
módosítja:
Hétfő – csütörtök: 11-18 óra között, pénteken 10-16 óra
között
2. A Képviselő-testület utasítja a Művelődési Központ
és Könyvtár igazgatóját, hogy az intézmény SZMSZének 1) pont szerinti módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.
3. A Művelődési Központ és Könyvtár „teleház” szolgáltatási tarifáit 2012. április 1-jétől az alábbiak szerint módosítja:

a) Internet használat: ½ óra: 150 Ft, 1 óra: 200 Ft
b) Fénymásolás: A/4: 25.- Ft/oldal, A/4 két oldalas: 40.Ft, A/3: 40.- Ft/oldal
c) Nyomtatás: fekete/fehér szöveg: 30.- Ft, színes szöveg: 100.- Ft, színes szöveg+kép (max 50 %-ig): 250 Ft,
színes kép A/5: 200.- Ft, színes kép A/4: 300.- Ft
d) Fax: belföldi: 300.- Ft, külföldi (EU): 500.- Ft, külföldi (EU-n kívüli): 900.- Ft
e) Spirálozás: 50 lapig: 200.- Ft, 50-100 lapig: 350.- Ft,
100-200 lapig: 500.- Ft
f) Szöveg- és kiadvány-szerkesztés: gépelés: 400.- Ft/
oldal, szerkesztés: 250.- Ft/oldal, szakdolgozatok, kiadványok gépelése: megállapodás alapján.
g) Szkennelés + mentés saját adathordozóra: 100.- Ft
h) Adat archiválás CD-re: 500.- Ft
Tököl Város Képviselő-testülete, felkéri a polgármestert, hogy a szervezetfejlesztési javaslatok és a folyamatban lévő jogszabályi változások miatt az intézményi
átalakítás, racionalizálás jogi és technikai lebonyolításának lehetséges módozatairól készíttessen előterjesztést és azt terjessze a Képviselő-testület elé.
Tököl Város Képviselő-testülete, – Gölöncsér Ferencné, Lenkei Kálmánné, Bori Béláné, Radnics Simonné, Krémó Márk, Krémó Domonkos – által felajánlott
1413/8 hrsz. alatti 2554 m2 nagyságú út térítésmente-
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sen önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatban
a döntést megelőzően a soron következő ülésre felmé-

rést kér az úttal kapcsolatos önkormányzati kötelezettségekről és azok következményeiről.

2012. január, február, március havi rendeletei:
Tököl Város Képviselő-testületének 1/2012. (I.26.)
számú rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló
22/2002. (XII.10.) számú rendelet módosításáról
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.) felhatalmazása alapján, figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló 22/2002.
(XII.10.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A R. 13. §a az alábbi szövegre módosul:
„13.§
Cafetéria-juttatások
(1) Az 1.§ és 2.§ a) pontjában meghatározottaknak a
Ktv-ben, valamint az éves költségvetési törvényben
meghatározott összegű cafetéria juttatás jár.
(2) A 2.§ ba) pontja szerinti foglalkoztatottaknak az
1) bekezdésben meghatározottak részére járó összeg
65%-a, a 2.§ bb) pontja szerinti foglalkoztatottaknak
1) bekezdésben meghatározottak részére járó összeg
45%-a jár.”
2.§ A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
3.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjára visszamenőleg
kell alkalmazni.
Tököl, 2012. január 9.
Hoffman Pál		
Dr. Bekk Mária
Polgármester		
Jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2012. január 27.
Dr. Bekk Mária
jegyző
Tököl Város Képviselő-testületének 2/2012.(I.26.)
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 1993. évi III.
törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm.
rendeletben foglaltak figyelembe vételével a szociális
támogatások és a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 7/1998. (III.3.) számú rendelete rendeletét (a továbbiakban a R.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A R. 3.§ (3) bekezdése kiegészül az alábbi af)
ponttal:

„af) Sztv. 38.§ (1) bekezdésében foglalt normatív lakásfenntartási támogatás”
2.§ A R. 3.§ (4) bekezdés a) pontja hatályát veszti.
3.§ A R. 3.§ (5) bekezdés d) pontja hatályát veszti.
4.§ A R. 6.§ (1) d) pontja hatályát veszti.
5.§ A R. 6.§ (3) a) pontja hatályát veszti.
6.§ A R. 12/A.§-a hatályát veszti.
7.§ A R. 13.§-a hatályát veszti.
8.§ A R. 22/G.§ (7) bekezdésének helyébe az alábbi
rendelkezés kerül:
„(7) A Képviselő-testület Tököl Város Bölcsődéjében a
gondozásért nem kíván személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összege a gondozás
esetében 0.-Ft, azaz nulla forint.”
9.§ E rendelet 8.§-a a kihirdetés napján lép hatályba,
e rendelet 1-7.§-a 2012. február 1. napján lép hatályba.
Tököl, 2012. január 16.
Hoffman Pál Dr. Bekk Mária
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2012. január 27.
Dr. Bekk Mária
jegyző
Tököl Város Képviselő-testületének 3/2012.(I.26.)
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 a kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2012. január 16.
Hoffman Pál Dr. Bekk Mária
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2012. január 27.
Dr. Bekk Mária
jegyző
Tököl Város Képviselő-testületének 4/2012.(II.15.)
számú rendelete a költségvetés előterjesztésekor,
illetőleg a zárszámadáskor beterjesztendő kimutatá-
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sok, mérlegek tartalmáról szóló 3/2004.(I.27.) számú
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembe
vételével a költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg
a zárszámadáskor beterjesztendő kimutatások, mérlegek tartalmáról szóló 3/2004.(I.27.) számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§ Tököl Város Képviselő-testülete a költségvetés
előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor beterjesztendő kimutatások, mérlegek tartalmáról szóló
3/2004.(I.27.) számú rendeletét hatályon kívül helyezi.
2.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2012. február 9.
Hoffman Pál Dr. Bekk Mária
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2012. február 15.
Dr. Bekk Mária
jegyző

» költségvetési hiányát -189.402eFt-ban
» finanszírozási bevételét 206.204eFt-ban,
» finanszírozási kiadását 16.802eFt-ban,
» finanszírozási egyenlegét 189.402eFt-ban,
» az összes hiányt 206.204eFt-ban,
» a hiány külső finanszírozását 206.204eFt-ban
állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „1.A. Város mérleg ” jelű
tábla (a továbbiakban az 1.A. melléklet) tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint
hagyja jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban és tartalommal:
a) a b)-m) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az „1.B. Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban
a 2.1 számú melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2.Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz. melléklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a
„3.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla (a továbbiakban a
3. számú melléklet)
d) az e)-m) pont szerinti bevételeket és kiadásokat ös�szesítve a „4. Gamesz összesen” jelű tábla (a továbbiakban a 4. számú melléklet),
e) a GAMESZ bevételeit és kiadásait a „4.1.Gamesz”
jelű tábla (a továbbiakban a 2.2.1 számú melléklet),

Tököl Város Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012.(II.14.) számú rendelete
Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a
Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a 2012.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).
A címrend
2.§ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az
intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 2.055.996eFt-ban,
azaz – Kettőmilliárd-ötvenötmillió -kilencszázkilencvenhatezer- forintban, költségvetési létszámkeretét
211,5 álláshelyben állapítja meg, melynek jogszabály
szint előírt bontását e rendelet „1.B. Város összesen”
jelű tábla (továbbiakban 1.B. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
» költségvetési pénzforgalmi bevételét 1.849.792eFtban,
» költségvetési kiadását 2.039.194eFt-ban,

f) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a
„4.2.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4.2 számú melléklet),
g) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.3.Horvát
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4.3 számú melléklet),
h) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.4.Napsugár Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4.4 számú
melléklet),
i) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.5.Szivárvány Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4.5 számú
melléklet),
j) az Általános Iskola bevételeit és kiadásait a „4.6. Általános Iskola” jelű tábla (a továbbiakban a 4.6 számú
melléklet),
k) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „4.7.Bölcsőde”
jelű tábla (a továbbiakban a 4.7. számú melléklet)
l) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „4.8. Műv. Központ és Könyvtár” jelű tábla (a
továbbiakban a 4.8. számú melléklet).
m) a Sportcsarnok és kiadásait a „4.9. Sportcsarnok”
jelű tábla (a továbbiakban a 4.9. számú melléklet).
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a költségvetési
létszámkereteket.
(5) A rendelet 5. számú melléklete az Önkormányzat,
6. számú melléklete a Polgármesteri Hivatal tárgyévi
bevételeit és kiadásait feladatonként tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
költségvetésének összes felújítási kiadását 0Ft-ban,
azaz –Nulla- forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgár-
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mesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes felhalmozási kiadását 760.973eFt-ban,
azaz –Hétszázhatvanmillió-kilencszázhetvenháromezer- forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 10.005eFt-ban, azaz – Tízmillió-ötezer- forintban állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –Nullaforintban, működési céltartalékát 5.078eFt-ban, azaz
–Ötmillió-hetvennyolcezer- forintban állapítja meg,
melyek bontását e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(9) A rendelet 10. számú melléklete az Önkormányzat,
11. számú melléklete a Polgármesteri Hivatal, 12. számú melléklete a GAMESZ tárgyévi előirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazza.
(10) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az
önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő
hozzájárulásokat a 13. számú melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a 14.
számú melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e
rendelet 15. számú melléklete szerint fogadja el azzal,
hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott
évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(12) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 16.
számú melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi
Alap bevételeit és kiadásait a 17. számú melléklet mutatja be.
(13) A Képviselő-testület a költségvetési támogatások
részletezését a 18. számú, a céljellegű támogatásokat a
19. számú melléklet szerint fogadja el.
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 2012. évben 38.650 Ft.
6.§ A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.
törvény 49/F.§-a alapján, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 22/2002. (XII.10.) számú helyi rendelet
1.§ és 2.§ a) pontjában meghatározottaknak 2012-ben
200.000.-Ft/év cafetéria-juttatás, a köztisztviselők jogállásáról szóló 22/2002. (XII.10.) számú helyi rendelet 2.§
ba) pontja szerinti foglalkoztatottaknak 130.000.-Ft/év,
a 2.§ bb) pontja szerinti foglalkoztatottaknak 90.000.Ft/év cafetéria-juttatás jár.
7.§ Az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat és Munka Törvénykönyve alá tartozó dolgozókat (kivéve közfoglalkoztatottak) megillető cafetériajuttatás éves összege 2012-ben 72.000.-Ft.
8.§ A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény
118.§-ának (13) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetének számítási alapja 2012. évben 5.250 forint/fő/
hónap.
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9.§.
(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek
az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni
és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül
gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását a Polgármester
javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyezi.
(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok
és létszámkeretek között átcsoportosítást a Képviselőtestület engedélyezhet.
(4) Jutalmazásra a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának maximum 15%-a használható fel.
(5) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények tervezett
bevételeinek elmaradása nem vonja automatikusan
maga után az önkormányzati támogatás növekedését.
Amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek, a
kiadási előirányzatok a Polgármester engedélye nélkül
nem teljesíthetőek.
(6) Ha a Polgármesteri Hivatal és az intézmények előirányzaton felüli többlet-bevételt érnek el, azt a költségvetési rendeleten való átvezetést követően használhatják fel kiadások teljesítésére.
(7) A Polgármesteri Hivatal számláin lévő, átmenetileg
szabad pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezéséről a pénzügyi irodavezető javaslata alapján a
Polgármester dönt.
(8) 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.
(9) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel a likviditási
tervük figyelembevételével. A finanszírozás végrehajtását a Polgármester, illetve távollétében az általa meghatalmazott engedélyezi.
(10) A feladatmutatókhoz kötött állami normatíva, valamint a központosított előirányzatok igényléséhez
szolgáltatott adatok valódiságáért, valamint jogszerű
felhasználásáért az érintett intézmény vezetője egy személyben felelős.
(11) 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 2012. évi költségvetésből finanszírozott, támoga-
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tott szervezetek, magánszemélyek legkésőbb 2013. 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 Polgármesteri Hivatal és intézmények által
nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás
céljára, összegére, 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.
13.§
(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 hatvan
napon belül. A közzétételről a szerződést kötő személy
gondoskodik. A közzététel módjára a 12.§-ban foglalt
rendelkezések irányadóak.
(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a
vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként
visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött –
szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az
egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés
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szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe
kell számítani.
14.§ Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a
Képviselő-testület 1.000eFt értékhatárig a Polgármesterre átruházza, a Polgármester e döntéseiről a soron
következő rendes ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
15.§ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben
a költségvetés végrehajtása során a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni, különös tekintettel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvényre, az
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényre, Magyarország 2012.évi központi költségvetéséről szóló
2011.évi CLXXXVIII. sz. törvényre, a közbeszerzésekről szóló 20011.évi CVIII. számú törvényre, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletre.
16.§ Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
rendelkezés során az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló többször módosított 18/1995.(X.10.) számú önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.
Záró rendelkezések
17.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban tárgyév január 1. napjától kell alkalmazni.
Tököl, 2012. február 9.
Hoffman Pál Dr. Bekk Mária
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2012. február 15.
Dr. Bekk Mária
jegyző
Tököl Város Képviselő-testületének 6/2012.(III.1.)
számú rendelete Tököl Önkormányzat vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/1995.(X.10) számú rendelet módosításáról
Tököl Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 18.§ (1) bekezdése végrehajtására az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A Rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a az alábbi
szövegre változik:
„2.§
(1) Tököl Önkormányzat vagyona (továbbiakban: önkormányzati vagyon) az 1.§-ban meghatározott vagyonból áll.
(2) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó üzleti vagyonból áll.
(3) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy
korlátozottan forgalomképesek.
(4) A törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak körét törvények, valamint e rendelet állapítja meg.”
2.§ A R. 3. §-a az alábbi szövegre változik:
„3.§ Forgalomképtelen törzsvagyon
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1) kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon:
a) a helyi közutak és műtárgyaik,
b) terek és parkok,
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló – külön
törvény rendelkezése alapján részére átadott –vizek,
közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.
2) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyon
a) a többségi önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet, valamint parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló társasági
részesedés
b) műemlékek,
c) muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek,
d) tervtárak terv- és iratanyaga,
e) komp és révátkelőhelyek, azok hajózást szolgáló létesítményeivel együtt,
f) a gazdasági elsődleges rendeltetésű természetes
erdő, természetszerű erdő és származék erdő természetességi állapotú 5 hektárnál nagyobb, természetben
összefüggő erdők,
g) a köztemetők,
h) mindaz a vagyon, melyet törvény vagy e rendelet,
annak nyilvánít.”
3.§ A R. 4. §-a az alábbi szövegre változik:
„4.§ Korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak:
a) közművek,
b) önkormányzati költségvetési szervek feladatellátásához rendelkezésre bocsátott önkormányzati vagyon,
c) önkormányzati tulajdonban álló vállalatokra, kft-kre
rábízott önkormányzati vagyon,
d) középületek,
e) sportpályák és sportcélú létesítmények,
f) mindazon vagyon, melyet törvény vagy e rendelet
annak nyilvánít.”
4.§ A R. 5. §-a az alábbi szövegre változik:
„5.§ Forgalomképes, azaz üzleti vagyon - ha jogszabály
másképp nem rendelkezik - mindazon vagyontárgy,
amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.”
5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2012. február 22.
Hoffman Pál Dr. Bekk Mária
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2012. március 1.
Dr. Bekk Mária
jegyző
Tököl Város Képviselő-testületének 7/2012.(III.1.)
számú rendelete Tököl Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2011.
(II.15.) 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 2011.
évi költségvetésről szóló, többször módosított 5/2011.
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(II.15.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A R. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
2.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének
- összes bevételét és kiadását 1.965.143eFt-ban, azaz –
Egymilliárd-kilencszázhatvanötmillió-egyszáznegyven
háromezer- forintban,
- költségvetési létszámkeretét 208,5 álláshelyben,
- költségvetési pénzforgalmi bevételét 1.591.712eFt-ban,
- költségvetési kiadását 1.948.141eFt-ban,
- költségvetési hiányát 354.429eFt-ban
- finanszírozási bevételét 270.000eFt-ban,
- finanszírozási kiadását 17.002eFt-ban,
- finanszírozási többletét 252.998eFt-ban,
- az összes hiányt 103.431eFt-ban,
- a hiány belső finanszírozását 101.431eFt-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 és a
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati
Társulás 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)
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)
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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 „2.2.7.Bölcsőde”
jelű tábla (a továbbiakban a 2.2.7 számú melléklet)
n) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „2.2.8.Műv. Központ és Könyvt” jelű tábla (a
továbbiakban a 2.2.8 számú melléklet)
o) a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás bevételeit és kiadásait a „2.3. Szennyvíztisztító Tárulás” jelű tábla (a továbbiakban a 2.3. 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 költségvetésének összes felújítási kiadását 80.893eFt-ban,
azaz
–Nyolcvanmillió-nyolcszázkilencvenhárom
ezer- 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
426.520eFt-ban, azaz –Négyszázhuszonhatmillió-ötszázhúszezer- forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 3.037eFt-ban, azaz – Hárommillió-harminchétezer- forintban állapítja meg (lásd
1.számú, 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. és 2.3. számú mellékleteket)
b) felhalmozási céltartalékát O Ft-ban, azaz –Nullaforintban, 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 ki-

hatással 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.
(14) A támogatás értékű bevételeket a 17. számú melléklet mutatja be.”
Záró rendelkezések
3.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2012. február 24.
Hoffman Pál Dr. Bekk Mária
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2012. március 1.
Dr. Bekk Mária
jegyző
Tököl Város Képviselő-testületének 8/2012.(III.1.)
számú rendelete az elektronikus ügyintézésről szóló
20/2005 (X.25.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az elektronikus
ügyintézésről szóló 20/2005. (X.25.) számú rendelete
hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ Tököl Város Képviselő-testülete az elektronikus
ügyintézésről szóló 20/2005.(X.25.) számú rendeletét hatályon kívül helyezi.
2.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2012. február 22.
Hoffman Pál Dr. Bekk Mária
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2012. március 1.
Dr. Bekk Mária
jegyző
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