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Tököli Tükör melléklete 2013. december

2013. szeptember 12-i képviselő-testületi
ülés határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete, Tököl Város óvodáiban
az intézményvezetők esetében a köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 8. számú melléklete szerint meghatározott intézményvezetői pótlékot az illetményalap 40%ában határozza meg.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a Zubor Bt., az Önkormányzattal 2015. szeptember 1-ig
tartó bérleti szerződése alapján, a rendelkezésére álló vízfelületet továbbhasznosítsa az Első Tököli Diák Úszóegylet részére oly módon, hogy az úszóegylet kézfizető kezességet vállal a Zubor Bt. bármely önkormányzattal
szemben fennálló tartozása tekintetében.
Tököl Város Képviselő testülete a Lakosságorientált
Rendőrkapitánysági Koncepcióban megfogalmazottak
végrehajtása érdekében Megállapodást köti a Pest Megyei
Rendőr-főkapitánysággal, egyben felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. Fedezetként a 2013.
évi költségvetésben e célra tervezett keretet jelöli meg.
Tököl Város Képviselő-testülete megbízza a Tököli Városfejlesztési Kft-t, hogy a Sportcsarnok épület meglévő,
korábban épült részének oldalsó és hátsó homlokzatain az
összesen 175 m2 mészhomok téglaburkolat felújítását végezze el, egyben felhatalmazza a polgármestert és a Tököli
Városfejlesztési Kft. vezetőjét a vállalkozási szerződés
megkötésére. A szükséges összeg fedezeteként a 2013. évi
általános tartalékkeretet jelöli meg legfeljebb nettó 2,25
millió Ft + ÁFA összeg erejéig.
Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Önkormányzat
2013. első félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1-17. számú mellékletei szerint
1.133.076eFt bevételi és 1.078.475eFt kiadási teljesítéssel
elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2013. első félévi adóbevételekről szóló beszámolót elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási
feladatok ellátására a Vertikál Zrt-vel az előterjesztés szerint szerződés megkötésével egyetért, a szerződés-tervezetben jelzett kérdések tisztázására, azt követően a szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Tököl Város Képviselő-testülete Szabó Mária bérlő szer-

ződésfelmondását 2013. 09.01. hatállyal tudomásul veszi.
A Weöres Sándor Általános Iskola Kisfaludy úti épületében lévő 9 m2 alapterületű BÜFÉ helyiséget bérbeadás
útján történő hasznosításra meghirdeti.
Tököl Város Képviselő-testülete a KMOP-4.5.2-11-20120005 - „Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje – kapacitásbővítés új épület építésével” című projekt keretében tervezett építési beruházás megvalósítása tárgyban
felkéri a Perfekt-Tender Kft-t a közbeszerzési eljárás megindítására a közbeszerzésekről szóló CVIII. törvény
122/A. §-ban foglaltak szerint.
A tervezett építési beruházás megvalósítása tárgyban induló közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlati felhívás
és dokumentáció tervezetét elfogadja.
Az elfogadott ajánlattételi felhívás és dokumentáció az
alábbi, az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39.§ (3) bekezdésének megfelelő szervezeteknek kerüljön megküldésre:
DUNAGÉP ZRT. 2316 Tököl, Csépi út 221.
M.K.UNIT KFT. 2310 Szigetszentmiklós, Szalma u. 10.

2013. szeptember 20-i képviselő-testületi
ülés határozatai

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013.(VII.31.)
számú BM rendelet alapján kiegészítő támogatásra (ÖNHIKI) pályázatot nyújt be.
Tököl Város Képviselő-testülete a TVCS Kft működéséről
szóló tájékoztatót és szóbeli kiegészítéseket, valamint a
TVCS KFT Felügyelő Bizottság tájékoztatóját elfogadja
és megbízza a TVCS Kft ügyvezetőjét, a Polgármesteri
Hivatal munkatársát és a TVCS Kft Felügyelő Bizottságát
a további feladatok egyeztetésével.

2013. szeptember 26-i képviselő-testületi
ülés határozatai

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához
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történő csatlakozás érdekében a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról”
szóló csatlakozási nyilatkozatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 2013. október 11. napjáig küldje
meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, a hulladékgazdálkodási
feladatok ellátására a Vertikál Zrt-vel szerződést köt.
Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a Fővárosi Vízművekkel kötendő vagyonkezelési szerződéssel kapcsolatos tájékoztatást.
Tököl Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció
című projekt kivitelezési Vállalkozási szerződésének módosítására oly módon, hogy a Vállalkozási szerződésben
foglalt valamennyi munka végteljesítési határidejét 2013.
december 16-ban határozza meg, továbbá lehetővé teszi a
95%-os műszaki készültséghez tartozóan egy 4. számú
részszámla (számla végösszege a megbízási díj legfeljebb
25%-a) benyújtását kizárólag az Önkormányzati rész esetében.

2013. október 10-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete a KMOP-4.5.2-11-20120005 - „Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje – kapacitásbővítés új épület építésével” című projekt keretében tervezett építési beruházás megvalósítása tárgyban lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli, Kbt. 122/A. §
szerinti közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. § (1) c) pontja
alapján eredménytelennek nyilvánítja, mivel egyik ajánlattevő sem tett a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. Felkéri a PerfektTender Kft-t a közbeszerzési eljárás újbóli megindítására
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A.
§-ban foglaltak szerint, a tervezett építési beruházás megvalósítása tárgyban korábban elfogadott ajánlati felhívás
és dokumentáció szerint. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció az alábbi, az 1997. évi LXXVIII. törvény
(Étv.) 39. § (3) bekezdésének megfelelő szervezeteknek
kerüljön megküldésre:
DUNAGÉP ZRT. 2316 Tököl, Csépi út 221.
M.K.UNIT KFT. 2310 Szigetszentmiklós, Szalma u. 10.
TECH-TRADE Kft. 2318 Szigetszentmárton, Vasút u. 1.
Tököl Város Képviselő-testülete a SzigetszentmiklósTököl Sportegyesület részére 1.250.000,- Ft támogatást
nyújt a 2013. II. félévi működési kiadásokra, verseny és
edzőtábor megrendezésére a 2013. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a Városi Sportkör Tököl
részére a 2013. második félévi működési kiadások fedezetére 7.000.000,-Ft támogatást nyújt a 2013. évi általános
tartalékkeret terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/B-09-2f2010-0003 kódszámú „Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció” című projekthez kapcsolódóan elfogadja a Közreműködő Szervezet által a „KMOP-5.2.1/B09-2f-2010-0003 azonosító számú Tököl, funkcióbővítő
városközpont rehabilitáció című projekt keretében kiegészítő beruházás beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
okán lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményét, és
a felmerült többletköltség biztosítására fedezetként a
2013. évi tartalékkeretet jelöli meg. jóváhagyja a Konzorciumi Együttműködési megállapodás 3. számú módosítását, mely a szerződés aktualizálására irányul a fenti szabálytalansági eljárás miatt bekövetkező költségvetési módosulásokat magába foglalóan. Felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás megkötésére. jóváhagyja a
Támogatási Szerződés 12. számú módosításának megkötését, mely a szerződés aktualizálására irányul a fenti szabálytalansági eljárás miatt bekövetkező költségvetési módosulásokat magába foglalóan.

2013. október 31-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete, jogszabályi lehetőség hiányában, nem adja térítésmentesen a Pest Megyei Rendőr
- Főkapitányság Szigetszentmiklósi Rendőrkapitány kérelmére a sportcsarnokot, a 2013. november 15-én, a tököli Sportcsarnokban megrendezésre kerülő „Vándorkupa
Piskáné Magyar Tímea r. százados emlékére” elnevezésű
kispályás labdarúgó bajnokság megrendezésére.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Pest Megyei Rendőr Főkapitányság Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság részére haszonkölcsönbe adja, a tököli 1222/1 hrsz. alatti,
egészségház megjelölésű ingatlan földszinti helyiségeit
oly módon, hogy az ingatlant 10 fő Szigetszentmiklóson
szolgálatot teljesítő rendőr használja 2014. január 1. és
2014. december 31. közötti időszakban, a használattal
kapcsolatos rezsi jellegű költségeket Tököl Város Önkormányzata fizeti meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
a haszonkölcsön szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a kábeltelevíziós hálózat tekintetében a szolgáltató váltást. Az új
szolgáltatóval történő megállapodás megkötéséhez további egyeztetések szükségesek.
Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Önkormányzat
2013. háromnegyedéves költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámoló I. olvasatát elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójának I.
olvasatát elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete a Szigetszentmiklós
Szakorvosi Rendelőintézetet részére 1.000.000,- Ft támogatást nyújt a rendelőintézet eszközparkjának korszerűsítésére, bővítésére a 2013. évi általános tartalék terhére,

Városházi hírmondó 2013-december_Tököli Tükör 2011. december 2013.12.19. 15:48 Page 3

3

egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 1.000.000,- Ft támogatást
nyújt a Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltóság technikai
eszközeinek fejlesztésre és pótlására a 2013. évi általános
tartalék terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököli Polgárőr Egyesület részére 100.000,- Ft támogatást nyújt a sportcsarnokban 2013. november 15-én tartandó rendezvény támogatására, a 2013. évi általános tartalék terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést
kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete az óvodák tájékoztatóját
a 2013/2014. nevelési év beindításáról tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete a Weöres Sándor Általános Iskola, valamint a Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (4) bekezdése alapján
a mindenkori Oktatási Bizottság elnökét delegálja.
Tököl Város Képviselő-testülete Dr. Kerékgyártó István
háziorvos bejelentését, mely szerint praxisát 2014. január
1-től Dr. Szücs Katalinnak adja át, tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete a 30/2013. (III.19.)
számú határozatát kiegészíti azzal, hogy a módosult jogszabályok [58/2013. (II.27.) Korm. rendelet] alapján elkészített, a Fővárosi Vízművek Zrt. és Tököl Város Önkormányzata között a 2011. évi CCIX. törvény alapján létrejövő vagyonkezelési szerződés rendelkezéseit
jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés és
annak egyes pontjait közösen értelmező emlékeztető aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Állam tulajdonát képező és a BV Országos parancsnoksága vagyonkezelésében álló tököli 2256/2, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 20; 2257/2, 3, 4 hrsz.
alatti ingatlanok, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 13. §-a és az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja
alapján helyi önkormányzat javára történő ingyenes átruházása érdekében az eljárást indítsa meg, kezdeményezzen tárgyalásokat a vagyonkezelővel.
Tököl Város Képviselő-testülete a KMOP-4.5.2-11-20120005 kódszámú „Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - kapacitásbővítés új épület építésével” tárgyú projekt keretében, a benyújtott ajánlatok alapján, a műszaki
ellenőri feladatok elvégzésével a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő HÁZ PLUSZ
Kft. (2400 Dunaújváros, Németh L. u. 2. fszt.1., Sipiczki
Zoltán ügyvezető, építész tervező) társaságot bízza meg
3.480.000 Ft +Áfa vállalási áron. Az ajánlati ár fedezeteként a KMOP-4.5.2-11-2012-0005 kódszámú projekt pályázati költségvetésében jóváhagyott összegét jelöli meg.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes Ajánlattevővel a megbízási szerződéseket kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a KMOP-4.5.2-11-20120005 kódszámú „Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - kapacitásbővítés új épület építésével” tárgyú projekt keretében, a benyújtott ajánlatok alapján, a tervezői
művezetéssel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot tevő HÁZ PLUSZ Kft. (2400 Dunaújváros, Németh L. u. 2. fszt.1., Sipiczki Zoltán ügyvezető, építész tervező) társaságot bízza meg 1.180.000 Ft
+Áfa vállalási áron. Az ajánlati ár fedezeteként a KMOP4.5.2-11-2012-0005 kódszámú projekt pályázati költségvetésében jóváhagyott összegét jelöli meg. Felhatalmazza
a Polgármestert, hogy a nyertes Ajánlattevővel a megbízási szerződéseket kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete az MBY-099 frsz-ú,
Dacia Duster gépkocsi tulajdonjogának megszerzéséről
szóló tájékoztatást tudomásul veszi azzal, hogy az nem
érinti a 224/2012. (XI.22.) számú határozattal elfogadott
haszonkölcsönbe adására vonatkozó döntését.
Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy
a Tököli Gazdák Vadásztársaságával, a mezőőri szolgálat
megfelelően és hatékony működése érdekében kötött
együttműködési megállapodás 2.2. pontja törlésre kerüljön, felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés
aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a tulajdonát képező
2640/65 hrsz. alatti „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlanból, a határozat mellékletét képező helyszínrajzon „B” jelölésű, trapéz formájú kb. 480 m2 nagyságú
területet biztosítja a Zöld üzletház parkolási céljaira, azzal
hogy a kiépítésre kerülő parkoló a közforgalom elől nem
zárható el. Az alaprajzon vázolt parkolók kérelmező általi,
gyephézagos térkővel történő kiépítéséhez hozzájárul
azzal, hogy a parkoló építésére építési engedélyt kell
kérni, és a kiépített parkoló karbantartása, állagmegóvása
a kérelmező feladata.
Tököl Város Képviselő-testülete, Plausin Flórián és társai
felajánlását, amely a kialakult 693/28–hrsz.-ú, 3911 m2 területű út önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vételére
vonatkozik, elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a
megállapodásokat kösse meg és az ingatlan nyilvántartásba
történő bejegyzéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, Csurcsia István, Balogh
Imre és társai felajánlását, amely a kialakult 3011/3-hrszú, 872 m2 területű út, a 3008 hrsz-ú út, szabályozási tervnek megfelelően 12 m szélességűvé szélesítéséhez szükséges 537 m2 bővítmény és a 3028 hrsz-ú út szabályozási
tervnek megfelelően 12 m szélességűvé szélesítéséhez
szükséges 566 m2 bővítmény önkormányzati tulajdonba
és kezelésbe vételére vonatkozik, elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodásokat kösse meg és az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Tököl Város Képviselő-testülete,
1) az Elmű-Émász Hálózati Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Megyeri u. 118.) kérelmére a Tököl, Fő u. 116. sz.
előtti terület (csobogó és térvilágítás) energia ellátását biztosító földkábel kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását
adja.
2) Az Elmű-Émász Hálózati Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Megyeri u. 118.) kérelemére a Tököl, Mester u. 1.
sz. alatti ingatlan (Teleház) energia ellátását biztosító földkábel kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
3) Az Elmű-Émász Hálózati Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Megyeri u. 118.) kérelmére a Tököl, Piac tér 5 sz.
alatti ingatlan (Pavilon) energia ellátását biztosító földkábel megépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
4) Ecsedi-Vill Bt. (1055 Budapest, Szent István krt. 13.)
kérelmére a 693/1-27 hrsz.-ú ingatlanok elektromos energia ellátást biztosító földkábel, Bethlen köz és Kolozsvári
utcán történő lefektetéséhez tulajdonosi hozzájárulását
adja.
5) Az Elmű-Émász Hálózati Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Kunigunda u. 47/B.) kérelmére, az Akácos u. 54. sz.
alatti ingatlan energia ellátását biztosító földkábel megépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselő-testülete, az Olajterv Zrt. (1117
Budapest, Galváni u. 44.) kérelmére a MOL Nyrt. tulajdonában lévő Barátság I. kőolajszállító vezeték kiváltó rekonstrukciójának nyomvonalával kapcsolatban érintett
154 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú külterületi földút keresztezéséhez hozzá járul.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököl és Térsége
Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás kérelmére a
Tököli szennyvíztisztító kapacitásbővítése és technológiai
fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0075 azonosítójú projekt keretében a Tököl Város Önkormányzatának
tulajdonában levő, 0254 hrsz ingatlanon történő szennyvíz
nyomócső építéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.

2013. november 14-i képviselő-testületi
ülés határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete a tervezett bevételek időbeli eltolódása miatt folyószámlahitel igénybevételét rendeli el. A hitel összege: 30.000.000 (harmincmillió) forint.
A hitel futamideje: Szerződés aláírásától 2013.12. 20-ig
tart. Hitelfedezet: Az önkormányzat költségvetési bevételei, ezen belül elsősorban a saját bevételek, normatív hozzájárulások és egyéb támogatások, különös tekintettel a
helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat. Az önkormányzat
Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel
járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi
és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

Nyilatkozik, hogy az önkormányzat már meglévő hiteleiből, kezességvállalásaiból és az igényelt hitelből adódó
éves kötelezettségei figyelembe vételével nem esik a „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi
CXCIV. számú törvényben meghatározott korlátozás alá.
Felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a pénzügyi
vezetőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank
Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az önkormányzat képviseletében.
Tököl Város Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában működő szociális étkeztetés alapszolgáltatás
szakmai programját jóváhagyja.
Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Önkormányzat
2013. háromnegyedéves költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámolót az előterjesztés 1-17. számú mellékletei
szerint 1.419.776eFt bevételi és 1.363.475eFt kiadási teljesítéssel elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzatának 2014. 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 2013.évi eredeti előirányzat szintjén kell tervezni – számolva a
2013.évi döntésekből eredő szerkezeti változásokkal és
szintrehozásokkal – figyelembe véve az inflációs hatást,
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 nemzetiségi önkormányzatok működési támogatását a
2013. évi szinten kell tervezni,
- folytatni kell a megkezdett beruházásokat, kiemelten a
„Tököli szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése és technológiai fejlesztése” című, valamint a „Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje- kapacitásbővítés új épület
építésével” című EU támogatással megvalósuló projekteket, az év közben keletkező, nem tervezhető kiadásokra
általános tartalék képzése szükséges.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) A KMOP-4.5.2-11-2012-0005 - „Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje – kapacitásbővítés új épület építésével” című projekt keretében tervezett építési beruházás
megvalósítása tárgyban lefolytatott hirdetmény közzété-
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tele nélküli, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás
eredményeképpen a legalacsonyabb ellenszolgáltatatást
tartalmazó DUNAGÉP ZRT. (2316 Tököl, Csépi út 221.)
ajánlata alapján építési szerződést köt.
2) A DUNAGÉP ZRT. (2316 Tököl, Csépi út 221.) nettó
132 175 237 Ft-os ajánlati ára és a nettó 104 337 798 Ft
rendelkezésre álló fedezet közötti különbözetet, nettó 27
837 439 Ft-ot, Tököl Város Önkormányzata a 2014. évi
költségvetés terhére biztosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § felhatalmazása alapján hozzájárul a Dr. Kerékgyártó István tulajdonát képező praxisjog Dr. Szücs Katalin részére történő elidegenítéséhez. Hozzájárul a Dr. Kerékgyártó István
vállalkozó orvossal kötött feladatellátási szerződés 2014.
január 31. napjával történő megszüntetéséhez, a Dr. Szücs
Katalinnal megkötendő előszerződést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, felhatalmazza a polgármestert
az előszerződés megkötésére.
Tököl Város Képviselő-testülete, az Elmű-Émász Hálózati Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Megyeri u. 118.)
által készített terv alapján, a Szent Erzsébet u. 1243/2.
hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátását biztosító csatlakozó vezeték bekötéséhez tulajdonosi hozzájárulását
adja.

Rendeletek

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(IX.13.) számú rendelete Tököl Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendeletének módosításáról.
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő testülete a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a), e)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§ Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012.
(IX.17.) számú rendelet 1. számú mellékletének „I. Általános rendelkezések” című részére az alábbiakra változik
„I. Általános rendelkezések
Az árverés tartása során biztosítani kell a résztvevők
esélyegyenlőségét. Az árverés nyilvános, a kiíró döntése
szerint, annak során közjegyző működhet közre. Az árverési hirdetményt közzé kell tenni legalább egy, a járás területén nagy nyilvánosság számára elérhető lapban, legalább egy alkalommal, valamint Tököl Város honlapján
és kifüggesztéssel a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
az árverés napja előtt legalább 15 nappal. Épület árverése
esetén a hirdetmény az épületre is kifüggeszthető. Az árverési hirdetménynek a sajtóban történő megjelenéséig el
kell készíteni az árverési, illetve a pályázati dokumentá-

ciót, melyet az érdeklődők rendelkezésére kell bocsátani.
Árverésen személyesen vagy meghatalmazott útján lehet
részt venni. Az árverésen történő részvételre szolgáló
meghatalmazásként csak közokiratot, vagy ügyvéd által
készített és ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratot lehet elfogadni. Az árverésre jelentkezni az árverés
előtt 3 munkanappal a Polgármesteri Hivatal munkaidejében lehet. A jelentkezésre esetenként ennél hosszabb
időtartam is kiírható. Az árverésre jelentkezők, névtelenségének biztosítása érdekében igazoló okirataik ellenőrzése után az árverésen történő részvételhez azonosító sorszámot kapnak.”
2. § E rendelet 2013. szeptember 13-án lép hatályba és az
azt követő napon hatályát veszti.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013.(XI.1.) számú rendelete a Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.16.) számú rendeletének módosításáról.
Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b)
és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a)
és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az
önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.
(II.16.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak
szerint módosítja:
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
1.§ A R. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének
összes bevételét és kiadását 2.183.454eFt-ban, azaz – Kettőmilliárd-egyszáznyolcvanhárommillió-négyszázötvennégyezer- forintban, költségvetési létszámkeretét 143 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 1.746.860 eFt-ban,
költségvetési kiadását 2.176.740 eFt-ban,
költségvetési hiányát (előző évi pm igénybevétele nélkül)
429.880 eFt-ban,
finanszírozási bevételét 218.803 eFt-ban,
finanszírozási kiadását 6.714 eFt-ban,
finanszírozási egyenlegét (hiány) 212.089 eFt-ban,
az összes hiányt 436.594 eFt-ban,
a hiány külső finanszírozását 218.803 eFt-ban,
hiány belső finanszírozását (előző évi pénzmaradvány)
217.791 eFt-ban,
működési mérleg egyenlegét (előző évi pm igénybevételével) /többlet/ 25.576 eFt-ban,
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felhalmozási mérleg egyenlegét (előző évi pm igénybevételével) /hiány/ 237.665 eFt-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)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve
az „1.B. Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban az
1_B. 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) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a
„4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a
4. számú melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban az 5. számú melléklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. számú melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivárvány Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 7. számú melléklet),
h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde” jelű
tábla (a továbbiakban a 8. számú melléklet)
i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „9. Művelődési Központ ” jelű tábla (a továbbiakban
a 9. számú melléklet).
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott
mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását 7.860 eFt-ban, azaz
–Hétmillió-nyolcszázhatvanezer- forintban állapítja meg,
melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10.
számú melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének
összes felhalmozási kiadását 956.094eFt-ban, azaz –Kilencszázötvenhatmillió-kilencvennégyezer- forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 55.696eFt-ban, azaz –Ötvenötmillió-hatszázkilencvenhatezer- forintban állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –Nulla- forintban, működési céltartalékát 3.300eFt-ban, azaz –Hárommillió-háromszázezer- forintban állapítja meg, melyek
bontását e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.
(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a 15. számú melléklet
tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó
feladatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16.
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 17.
számú melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap
bevételeit és kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be.
(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19.
számú melléklet szerint, a központi alrendszerből származó forrásokat a 20. számú melléklet szerint fogadja el.
(13) A lakosságnak nyújtott támogatásokat a 21. számú,
az önkormányzati kötelező feladatait a 22. számú, az önként vállalt feladatait a 23. számú, az önkormányzat államigazgatási feladatait a 24. számú melléklet mutatja be.
Az intézmények kötelező feladataikon kívül más feladatot
nem látnak el.
Záró rendelkezések
2.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(XI.1.) számú rendelete a Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének a a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról és a helyi hulladékgazdálkodási
tervről szóló 9/2002.(III.26.) számú rendelet módosítása.

Tököl Város Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 35.§-ában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk 1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló
9/2002.(III.26.) számú rendeletet (továbbiakban: R.) az
alábbiak szerint módosítja:
1.§ A R. 2.§ (7) bekezdésének helyébe az alábbi kerül:
„(7) Tököl Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltató (a továbbiakban:
Szolgáltató) a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.).”
2.§ A R. 15.§-a helyébe az alábbi kerül:
„15.§
(1) A rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére
köteles ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével.
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(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés
megkötéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott
személyes adatait és a számlázási címet köteles a Szolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását
követően 8 napon belül bejelenteni.
(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást igénybe vevő nevét,
adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét, valamint a számlázási és postacímet köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
(4) A Szolgáltató a személyes adatok kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni. A Szolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és köteles
meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek.
(5) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően
az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a
közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.
(6) A Szolgáltató jogosult az ingatlantulajdonos személyes
adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén
a tartozás fennállásáig kezelni. A jogviszony megszűnését
követően a Szolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.
(7) A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra jogosult adóhatóságon
kívül – harmadik félnek nem adhatja ki.
3.§ Ez a rendelet 2013. november 4-én lép hatályba, annak
rendelkezéseit 2013. október 1-től kell alkalmazni. E rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.
„Tisztelt Támogatók!

Tököl Szociálpolitikai Lehetőségek Fejlesztéséért Létrehozott Alapítvány megköszöni mindazoknak, akik
2011-ben személyi jövedelemadójuk 1 %-át ismét a
hátrányos helyzetűek megsegítése érdekében, az Alapítvány részére ajánlották fel.

Fentieknek megfelelően a 2011. évi befizetés 120.256,- Ft
volt, mely összeg teljes egészében a településen élő 90 év
feletti idősek tartós élelmiszercsomaggal történő megsegítésére került felhasználásra.
Ismételten megköszönve segítségüket, kérjük további támogatásukat, hogy együtt segíthessünk az arra rászorulóknak.”
Istvánovné Dragovics Magdolna
Alapítvány titkára

Tisztelt Tököli Lakosok!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a Qualitel ’97 Kft. helyett 2013. december 1-től új szolgáltató,
az Aktív-I. Kft. fogja biztosítani a kábeltévé-, és internet szolgáltatást Tökölön.

Célunk: széleskörű minőségi szolgáltatás az Önök elégedettségének érdekében.
A megbízható szolgáltatásairól, ügyfélközpontúságáról és
kedvező árairól ismert internet-, kábeltévé-, és telefonszolgáltató Aktív-I. Kft. Budapest IX. kerületének, valamin Nógrád- és Heves megye több településének dinamikusan fejlődő, magyar tulajdonú szolgáltatója.

Az Aktív-1 Kft. Tökölön is jelentős hálózatfejlesztési
munkát kezd a jobb minőségű, és szélesebb körű kábeltelevízió szolgáltatás biztosítása-, nagymértékű sávszélesség bővítés-, valamint a vezetékes telefonszolgáltatás bevezetése érdekében:
Szélesebb választékot nyújtó, új csomagokból álló, bővebb kábeltelevíziós kínálatot, és digitális szolgáltatást,
HD csatornákkal
Nagy sávszélességű internet biztosítunk.
Alacsony perc- és alapdíjú telefonszolgáltatást vezetünk
be!
Munkatársaink hamarosan megkezdik a fejlesztési munkálatokat a településen, melyek végéig szíves türelmüket
és megértésüket kérjük!
További részletekről és változásokról az Aktív-I. Kft. minden ügyfelét időben tájékoztatni fogja!

Célunk, hogy bővülő minőségi szolgáltatásainkkal és folyamatos akcióinkkal előfizetőink elégedettségét vívjuk
ki az Önök településén is!
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Szolgáltatóváltás Tökölön

Tökölön az ivóvíz szolgáltatást és a
szennyvíz-elvezetési és -tisztítási szolgáltatást 2013. december 3-ától a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság látja el. A 145 éves
múlttal és tapasztalattal rendelkező víziközmű-szolgáltató a város ivóvíz- és
csatornaszolgáltatását is egyaránt biztosítja.

Társaságunk a főváros és több Budapest környéki település közel
2 millió lakójához juttatja el minden nap a friss és egészséges
ivóvizet. Csatornaszolgáltatási tevékenységet leányvállalataink
révén 2004 óta végzünk, 2013. június 1-jétől pedig a Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését is ellátjuk.

Ügyintézés az előző szolgáltatónál
Tököl területén az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást 2013. december 2-ig a TVCS Kft. végezte. Az előző szolgáltató 2013. december 2-ig terjedő ügyeinek intézése továbbra is a 2316 Tököl,
Fő út 143. szám alatt, az emeleti ügyfélszolgálati irodában, változatlan nyitva tartás mellett (hétfő-csütörtök 8:00-15:00, péntek
8:00-12:00) lehetséges. A TVCS Kft. ügyfélszolgálata 2013. december 3-tól a 06-30-966-7489-es telefonszámon érhető el.

A Tököli ügyfélszolgálatunk elérhetőségei
Ügyfeleinket személyesen a Tököl, Fő út 143. szám alatt a földszinti ügyfélszolgálati fiókirodában 2013. december 3-tól, változatlan munkarendben (hétfő-csütörtök: 8:00-15:00, péntek: 8:0012:00) fogadjuk.

A Tököli fiókirodánkban (Tököl, Fő út. 143.) ivóvíz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos általános ügyek intézhetők. A műszaki ügyek (elvi nyilatkozatok, bekötési igények, használatba
vételi hozzájárulás, közműegyeztetés) és a pénztári befizetések
a budapesti személyes ügyfélszolgálati irodában intézhetők.

A Fővárosi Vízművek budapesti ügyfélszolgálati irodájának elérhetősége:
Cím: 1134 Budapest, Váci út 23-27. (bejárat a Dózsa György út
felől)
Nyitva tartás: hétfő: 8:00-20:00, kedd-csütörtök: 8:00-17:00,
péntek: 8:00-14:00

Pénztári nyitva tartás: hétfő: 8:00-19:00, kedd-csütörtök: 8:0016:00, péntek: 8:00-13:00

Tájékoztatjuk, hogy a telefonos ügyfélszolgálatunk a VÍZVONAL 06-40-247-247-es telefonszámán érhető el hétfő-szerda,
péntek: 7:00-19:00, csütörtök: 7:00-20:00 óra között. 2013. december 3-tól az előző szolgáltató 06-24-479-197-es és a 06-24496-514-es telefonszámára érkező hívásokat automatikusan átirányítjuk a Vízvonal telefonszámára

További ügyfélszolgálati elérhetőségeink megtekinthetők a honlapunkon a www.vizmuvek.hu-n.

Új szolgáltatási szerződés
A szolgáltatóváltás miatt ügyfeleink részére hamarosan új szolgáltatási szerződést küld társaságunk. Az új szerződéssel egyidejűleg egy tájékoztató levelet is eljuttatunk ügyfeleink részére,
amelyben szeretnénk ismertetni a leolvasás és számlázás rendjét,
a díjfizetés módját és az ügyfélszolgálatok elérhetőségét is.

Nem változnak a díjak
A szolgáltatóváltás az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díját nem
érinti, társaságunk az előző szolgáltató által alkalmazott – lakossági ügyfelek esetében rezsicsökkentéssel módosult – ivóvíz- és
csatornadíjat alkalmazza a továbbiakban is.

Hibabejelentés
Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást érintő hibabejelentéseiket
egyaránt a Vízvonal 06-40-247-247-es telefonszámán az 1-es
menüpont alatt fogadják munkatársaink a nap 24 órájában. Bejelentéseikkel nyújtott segítségüket előre is köszönjük!

További kérdéseikkel forduljanak bizalommal munkatársainkhoz
a 06-40-247-247-es telefonszámon vagy látogassanak el honlapunkra a www.vizmuvek.hu oldalra.

Társaságunk célja, hogy a szolgáltatóváltás zökkenőmentes,
ügyfeleink ellátása zavartalan legyen.

Köszönjük együttműködésüket!

Fővárosi Vízművek Zrt.

Hulladékszállítás az ünnepi időszakban
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Vertikál ZRt. közszolgálszüneti napra esik, akkor is kiürítik a közterületre kihelyezett
tató, az ünnepek alatt is változatlan rendben szállítja a lakosgyűjtőedényeket és elszállítják a szemetet.
sági kommunális hulladékot. Amennyiben a szállítás munkaELMŰ - ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati iroda nyílt

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az ELMŰ - ÉMÁSZ szigetszentmiklósi
ügyfélszolgálati irodát a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 50/a § (2)
bekezdése értelmében megnyitották. A fogyasztók elégedettségének növelése érdekében a
területi gázszolgáltatóval, a TIGÁZ-zal közös helységben várják az ügyfeleket.
Az iroda címe: 2310 Szigetszentmiklós, Gyártelep 12015/29/B (Lordok Háza)
Nyitvatartás: Hétfő: 08:00-16:00, Szerda: 10:00-18:00, Péntek: 08:00-14:00

Kiadja: Tököl Város Polgármesteri Hivatala • Szerkesztő: Deáki Tímea • Szerkesztőség: Olivamarketing Kft.
Nyomda: West-Graph Kft. Szigethalom, Mű út 154.

