Tököli Tükör melléklete 25-26. szám - 2013. október

2013. április 30-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Képviselő-testülete a 2012. évi pénzmaradvány elszámolását elfogadja a határozat melléklete szerint.

Tököl Város Képviselő-testülete a 2012. évben végzett ellenőrzésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete a 2012. évi adóbevételekről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul a 2013/2014-es nevelési évben a fenntartásában működő Napsugár és Szivárvány
óvodákban a maximális csoportlétszámtól való eltéréshez a határozat melléklete szerint.

Tököl Város Képviselő-testülete az Önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete a Bölcsőde, a Horvát, a Hagyományőrző, a Napsugár és a Szivárvány Óvodák 2013. évi nyitva
tartásáról szóló tájékoztatókat tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököli Rendőrőrs Tököl
Város területén 2012. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi. Felkéri a rendőrkapitányt, hogy adjon
tájékoztatást a BV-ben történt bűncselekményekről.

Tököl Város Képviselő-testülete támogatja a Tököli Rendőrőrs
parancsnoki feladatainak ellátására Novák Sándor r. őrnagy kinevezését.

Tököl Város Képviselő-testülete a KMOP-4.5.2-11-2012-0005
kódszámú „Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - kapacitásbővítés új épület építésével” tárgyú projekt keretében, a benyújtott ajánlatok alapján, a kiviteli tervezői feladatok elvégzésével a HÁZ PLUSZ Kft. (2400 Dunaújváros, Németh L. u. 2.
fszt. 1., Sipiczki Zoltán ügyvezető, építésztervező) társaságot
bízza meg 2.000.000 Ft +Áfa vállalási áron. Az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Az
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind szakmai szempontból a szerződés teljesítésére. 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-4.5.2-11-2012-0005
kódszámú „Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - kapacitásbővítés új épület építésével” tárgyú projekt keretében, a be-

nyújtott ajánlatok alapján, a könyvvizsgálói feladatok elvégzésével a PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft. (2120 Dunakeszi, Fő út
134., Dr. Peszeki László ügyvezető) társaságot bízza meg
2.000.000 Ft +Áfa vállalási áron. Az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági,
mind szakmai szempontból a szerződés teljesítésére. 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-4.5.2-11-2012-0005
kódszámú „Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - kapacitásbővítés új épület építésével” tárgyú projekt keretében, a benyújtott ajánlatok alapján, a közbeszerzési feladatok elvégzésével a Perfekt-Tender Kft. (2162 Őrbottyán, József Attila u. 9198.,
Kalapos Attila ügyvezető) társaságot bízza meg 2.000.000 Ft
+Áfa vállalási áron. Az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Az ajánlattevő érvényes
ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind szakmai
szempontból a szerződés teljesítésére. 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-4.5.2-11-2012-0005
kódszámú „Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - kapacitásbővítés új épület építésével” tárgyú projekt keretében, a benyújtott ajánlatok alapján, a projektmenedzsmenti feladatok elvégzésével a TriDev Projektmenedzsment Kft. (1021 Budapest,
Hűvösvölgyi út 18., Balogh Árpád ügyvezető) társaságot bízza
meg 5.960.000 Ft +Áfa vállalási áron. Az ajánlattevő ajánlata
tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Az
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind szakmai szempontból a szerződés teljesítésére. 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-4.5.2-11-2012-0005
kódszámú „Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - kapacitásbővítés új épület építésével” tárgyú projekt keretében, a benyújtott ajánlatok alapján, a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok elvégzésével a QCM Consulting Kft. (1021 Budapest,
Hűvösvölgyi út 18., Pető Mária Éva ügyvezető) társaságot bízza
meg 1.300.000 Ft +Áfa vállalási áron. Az ajánlattevő ajánlata
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tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Az
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind szakmai szempontból a szerződés teljesítésére. 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 tököli, 2640/18. hrsz.-ú,
Weöres Sándor Általános Iskola Kisfaludy u. 2. sz. alatti épületében lévő tornaterem felújítása érdekében pályázatot nyújt be
az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.
(III. 29.) sz. BM rendelet alapján óvodai, iskolai és utánpótlás
sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás keretében a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságához. A beruházás megvalósításához szükséges önrészt, max. br. 5.000.000 Ft erejéig biztosítja a 2013. évi tartalékkeret terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete, Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököl, Ráckevei út 4/M sz.,
2257/2 hrsz. alatti ingatlanon (Büntatés-végrehajtási Intézet területe) álló társasházon a Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon u. 1.) hálózatának bővítése keretében létrejövő
bázis állomás telepítéséhez hozzájárul.

Tököl Város Képviselő-testülete,

1) A Nick és Liget Kft. kérelmére, a Tököl – Százhalombatta között közlekedő átkelő járat veszteségeinek csökkentésére a 2013.
évben csak az inflációt meg nem haladó mértékű 5,7 %-al történő díjemeléshez járul hozzá havi bruttó 169.120,-Ft mértékéig.

2) Felkéri a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját, hogy a Nick
és Ligettel kötendő szerződést módosítsa oly módon, hogy a
szerződés tartalmazza a támogatás mértékének mindenkori inflációt követő évenkénti automatikus emelését.

Tököl Város Képviselő-testülete, felkéri a Polgármesteri Hivatalt, kérje be az Iskola utca lakónak hozzájáruló nyilatkozatát az
Iskola utca Aradi utcából Kossuth L. utca felé történő egyirányúsításáról. A hozzájáruló nyilatkozatok bekérését követően az
Iskola utca (Kossuth L. u. – Aradi u. között) forgalmi rendjét az
Aradi utca felől egyirányúsítja, és az ehhez szükséges forgalom
technikai eszközök kihelyezéséről gondoskodik. Készüljön műszaki terv a járdával ellentétes oldal burkolattal történő kialakításáról.

Tököl Város Képviselő-testülete, az N+F Mérnökiroda Kft.
(3300 Eger, Vörösmarty u. 17.) kérelmére az általa készített tervdokumentáció alapján, Tököl külterületén a Gázátadó Állomás
kilépő oldali nagyközépnyomású gázelvezető vezeték rendszerének részleges rekonstrukciójához (I.-V. ütem) tulajdonosi hozzájárulását adja.

Tököl Város Képviselő-testülete, a mellékelt szabályozási tervlap részleten körbehatárolt összefüggő, GIP jelű, gazdasági-ipari
területnek a „Vince ipartelep” elnevezést adja. Felkéri a polgármestert, hogy a változás átvezetéséről gondoskodjon.

Tököl Város Képviselő-testülete a „KAKUSEI” Kulturális, Szabadidő és Sportegyesület részére negyedéves bontásban összesen

250.000,- Ft támogatást nyújt a 2013. évi működési kiadásokra,
a 2013. évi általános tartalékkeret terhére, egyben felhatalmazza
a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl KSK (Art Fitness Szakosztály) részére negyedéves bontásban összesen 850.000,- Ft támogatást nyújt a 2013. évi működési kiadásokra, a 2013. évi általános tartalékkeret terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.

2013. május 30-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a határozat mellékletét képező, közműves ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás közszolgáltatás nyújtására vonatkozó háromoldalú nyilatkozatot a polgármester és a TVCS Kft.
mint szolgáltató ügyvezetője aláírja.

Tököl Város Képviselő-testülete a Kormányhivatallal megkötött
megállapodás szerint hozzájárul a Kormányhivatalhoz átkerült
államigazgatási feladatok ellátásával kapcsolatos önkormányzati
tulajdonban lévő ingó eszközök vagyonkezelésbe vételéhez. Felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete, Árkocsevics Simon vállalkozó
kérelmére, a parlagfű irtásának az inflációt meg nem haladó mértékű 5,7 %-al történő díjemeléshez hozzá járul. (így a háromszori
kaszálás egységára: bruttó 18,2 Ft/m2)

Felkéri a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját, hogy az Árkocsevics Simon vállalkozóval kötendő szerződést módosítsa
oly módon, hogy a szerződés tartalmazza a támogatás mértékének mindenkori inflációt követő évenkénti automatikus emelését, valamint a Bem utcai önkormányzati ingatlan területével történő kiegészítését.

Tököl Város Képviselő-testülete, az Elmű-Émasz Hálózati Szolgáltató Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.) által készített terv
alapján, a Táncsics Mihály utcai 657/2 hrsz.-ú hrsz.-ú ingatlan
villamos energia ellátását biztosító csatlakozó vezeték megépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a kisebb költségű útépítési és
tereprendezési munkáinak elvégzésére a VITÉP ’95 Kft. kéri fel
bruttó 4.941.094,-Ft értékben a 2012. évi pénzmaradvány terhére.

Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

Tököl Város képviselőtestülete elfogadja a Társulási Megállapodás módosítását. A képviselő-testület felhatalmazza a Társulási
elnököt, hogy valamennyi érintett önkormányzat határozathozatalát követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást küldje meg a törzskönyvi nyilvántartást
végző Magyar Államkincstár részére.
Tököl Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Tököli Városfejlesztési Kft. 2012. évi közszolgáltatási jelentését.
Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a Tököli Városfej-
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lesztési Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját 12.338
eFt főösszeggel, 2.402 eFt mérleg szerinti eredménnyel, és a
kapcsolódó kiegészítő melléklettel. Jóváhagyja az eredmény
eredménytartalékba helyezését.

Tököl Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Tököli Városfejlesztési Kft. 2013. I. negyedévi közszolgáltatási jelentését.

Tököl Város Képviselő-testülete elfogadta a Tököli Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottságának 2012. évi munkájáról készült beszámolót.

Tököl Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a Tököl Város Önkormányzata és a Tököli Római Katolikus
Egyházközség között a „Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció” című pályázat Konzorciumi Együttműködési Megállapodásához kapcsolódó Engedményezési Szerződés aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció című KMOP-5.2.1/B-09-2f2010-0003 azonosító számú pályázat projektzárási határidejének
2013. augusztus 31-re történő módosítását, és felhatalmazza a
polgármestert a Támogatási Szerződés módosítás megtételére.

Tököl Város Képviselő-testülete 3/2013. (I.7.) számú Képviselőtestületi határozatának 2) pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2) Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tököl Város
Önkormányzatának a jelenleg víziközmű szolgáltatást végző
TVCs Kft. nonprofit gazdasági társaságával fennálló víziközmű
szolgáltatási szerződést az új szolgáltatóhoz történő csatlakozásig meghosszabbítja.”

Tököl Város Képviselőtestülete, a határozat mellékletét képező,
az uszoda üzemeltetésének hosszabbítására vonatkozó „Létesítmény üzemeltetési szerződés módosítása” megnevezésű szerződést, jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete

1) a Tököl Városi Uszoda jegy és bérletárait 2013. június 3-tól
az infláció mértékével növeli oly módon, hogy felkéri az üzemeltetőt, hogy a továbbiakban minden évben, a KSH által közzétett infláció mértékével korrigálja az árakat,

2) 2013. június 27. és 2013. augusztus 31. közötti időszakra csoportos belépőjegyet biztosít, a tököli iskolai, óvodai csoportoknak, csak tanári illetve óvónői vezetéssel, 1030 és 1400 óra közötti időintervallumra, amelynek díja: 475.- Ft/ 3 óra. Időtúllépés
esetén a teljes árat kell fizetni.
3) 2013. július 1-től családi belépőt biztosít minimum 3 fő 14
év alatti gyermek 300.- Ft/fő/3 óra + kísérő 1.000.- Ft/3 óra időtartamra 900 és 1800 óra közötti időintervallumra. Időtúllépés
esetén a teljes árat kell fizetni.

Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzat intézményeiben folyó közétkeztetés tárgyában közbeszerzési eljárást indít, a határozat mellékletét képező eljárást megindító felhívást elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2013. június 1. napján a Városfejlesztési kft-től a Polgármesteri Hivatal állományába kerülő
0,5 takarítói álláshely (korábban a Gamesz állományában lévő)
esetében 2013. április 1. napjától hozzájárul ahhoz, hogy az

egész álláshelyre bővüljön. A bővítéshez szükséges bérköltség
egy részét TÁMOP pályázat fedezi, a fennmaradó 196.000.-Ftot 2013. évi általános tartalékkeret keret terhére a Képviselő-testület biztosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete a 2013. június 1. napján a Városfejlesztési kft-től az Önkormányzat állományába kerülő (korábban a Weöres Sándor Általános Iskola állományában lévő)
10+0,5+0,5 álláshely esetében engedélyezi, hogy az egyik 4 órás
álláshelyből 6 órás, valamint a megüresedő 8 órás álláshelyből
6 órás álláshely legyen.

Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a .. NM
rendelet szerinti gyermekorvosi feladatok ellátása érdekében a
Bölcsőde vezetője 2013. június 1. napjától szerződét kössön, a
feladat végrehajtásához havi bruttó 30.000.-Ft összeget biztosít
a 2013. évi általános tartalékkeret keret terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Bölcsőde Szakmai Programját a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Weöres Sándor Általános Iskola, előterjesztés szerinti alapító okiratának módosításával kapcsolatban észrevételt nem tesz.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Szigetszentmiklós-Tököl
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete a Pest Megyei Területfejlesztési
Koncepció egyeztetési anyagát megismerte, és az alábbi észrevételek szerepeltetésével fogadja el:
- a Csepel szigeti gerincút déli szakaszának megépítése,

- az 5101 jelű út szigethalmi szakaszán lévő körforgalmi csomópont szigetszentmiklósi leágazásának, a HÉV átjáró, valamint a
HÉV és a körforgalom között lévő szigetszentmiklósi lehajtó
csomópontjainak rendezése a későbbi anyagokban szerepeljen.

Tököl Város Képviselő-testülete a műfüves sportpálya használati
rendjét a határozat melléklete szerint elfogadja.

Tököl Város Képviselő-testülete, a tulajdonát képező 0281 hrszú, 2554 m2 nagyságú ingatlan területéből, 1252 m2 nagyságú
részt, 2013. évre bérbe adja Varsányi Józsefné, 2316 Tököl, Táncsics M. u. 4. szám alatti lakos részére. A terület bérleti díját
136.290-Ft/év+ÁFA összegben határozza meg. Felhatalmazza a
polgármestert a területbérleti szerződés aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete tájékoztatja Kardos Irén szigetmajori lakost, hogy fedezet hiányában nem áll módjában a tulajdonát képező, önálló helyrajzi számmal nem rendelkező lakását megvásárolni. Javasolja a felajánlónak, hogy szabadforgalomban értékesítse az ingatlant.

2013. június 19-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete, Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény fenntartására és
működtetésére Társulási Megállapodást köt.

Tököl Város képviselő-testülete elrendeli az ERSTE Bank Zrtvel 2006. augusztus 30-án ONK-0195/2006 számon kötött,
uszoda-építésre felvett hitel - a Magyar Állam adósságátvállalása
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után fennálló- 560.000 Ft+járulékai előtörlesztését 2013. június
28-i értéknapra. Az előtörlesztés fedezetére a 2012. évi pénzmaradványt jelöli meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, az „Ivóvíz közművagyon értékelése” tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás nyertesének, a bíráló bizottság javaslata alapján a BDL
Környezetvédelmi, Tervező Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t (1118
Budapest, Rétköz u. 5.) nyilvánítja, az általa meghatározott
6.990.000-Ft + Áfa áron.

Tököl Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy „A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0003 kódszámú „Tököl,
funkcióbővítő városközpont rehabilitáció” tárgyú projekt keretében kiegészítő beruházás beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében nevében eljárva, helyette a Kbt. 98 § (2) bekezdése szerinti közbenső döntést - mely döntés az ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlat vonatkozásában vizsgálja meg,
hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlattételi felhívásban, valamint
a dokumentációban meghatározott feltételeknek - meghozza.
Jelen felhatalmazás nem terjed ki a végső ajánlat benyújtását követő eljárást lezáró döntés meghozatalára.

Tököl Város Képviselő-testülete, a 107/2013.(V.30.) számú határozatát visszavonja, a Bölcsőde Szakmai Programját jóváhagyja.

2013. július 5-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzatának „A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0003 kódszámú „Tököl,
funkcióbővítő városközpont rehabilitáció” tárgyú projekt keretében kiegészítő beruházás beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárását visszavonja.

2013. július 24-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció című KMOP-5.2.1/B-092f-2010-0003 azonosítószámú projekt támogatási szerződésben
rögzített fizikai megvalósulási napjának 2013. szeptember 30ra történő módosítását.

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát képező tököli 2640/5/A/57 hrsz. természetben Máltai u.
1. szám alatti társasházi lakást valamint a tököli 1222/1. hrsz.
természetben Tököl, Iskola u. 8 szám alatt lévő 2 db lakást 2013.
július 1-től 2013. december 31-ig a Városi Sportkör Tököl sportolóinak az elszállásolására használja. Vállalja, hogy a használat
során felmerült rezsiköltségeket a használók helyett megfizeti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonkölcsön szerződést
a Városi Sportkörrel kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, az Elmű-Émász Hálózati Szolgáltató Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.) által készített terv
alapján, a Tűzoltó utcai 1485/1 hrsz.-ú hrsz.-ú ingatlan villamos
energia ellátását biztosító csatlakozó vezeték megépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Zubor Bt. (1027 Budapest,
Fő utca 73.) tököli uszodában használt vízfelület bérleti díjának
csökkentése iránti kérelméről, a bérlő 2.268.840-Ft bérleti díj
hátralékának megfizetését követően tárgyal és dönt.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál gyerekprogramjai 2013.
évben a Horvát Óvoda udvarának használatával kerüljenek megrendezésre az ott található eszközökkel, áram-, és vízvételezési
lehetőséggel, illetve az épület színészek számára öltözőként történő használatával.
Tököl Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza
meg a 2013. II. félévi munkatervét.
Képviselő-testületi ülések:
Szeptember
Tájékoztató a 2013. I. félévi gazdálkodásról
Előterjesztő: polgármester
Tájékoztató a 2013. I. félévi adóbevételek alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Tájékoztató a 2013. I. félévi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: polgármester
Október
Az óvodák tájékoztatója a 2013/2014. nevelési év beindításáról
Előterjesztő: óvodavezetők
November
2014. évi költségvetési koncepció
Előterjesztő: Hoffman Pál polgármester
December
Tájékoztató a III. negyedéves gazdálkodásról
Előterjesztő: Hoffman Pál polgármester
A Képviselő-testület 2014. I. félévi munkaterve
Előterjesztő: Hoffman Pál polgármester
Helyi adó rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Hoffman Pál polgármester
KÖZMEGHALLGATÁS
Tököl Város Képviselő-testülete a Hagyományőrző Óvoda vezetői feladatainak ellátásával 5 évre, 2013. augusztus 1 - 2018.
július 31-ig Dragovics Jánosnét bízza meg, alapilletményét
193.040.-Ft-ban, vezetői pótlékát a pótlékalap 200%-ában, azaz
40.000.-Ft-ban határozza meg.

Tököl Város Képviselő- testülete úgy dönt, hogy
1./ a Tököli Sváb Hagyományőrző Egyesület - a 18/2012.(I.25.)
számú Képviselő-testületi határozatban jóváhagyott – 2012.
évben nyújtott 900.000 Ft támogatási összegnek az elszámolásából hiányzó 52.891 Ft összeget engedélyezi a 2013. évben
nyújtott támogatás terhére történő elszámolást,
2./ Ritmikus Gimnasztika Szakosztály részére – a
35/2012.(II.13.) számú Képviselő-testületi határozatban jóváhagyott – 2012. évben nyújtott 1.890.000 Ft támogatási összegnek
az elszámolásából hiányzó 175.629 Ft összeget 2013. augusztus
31- napjáig fizesse vissza vagy azonnal számoljon el vele.
3./ Magyar Utazók és Természetvédők Egyesülete - a
106/2012.(V.31.) számú Képviselő-testület határozatában jóváhagyott 50.000 Ft támogatás teljes összegét 2013. augusztus 30.
napjáig fizesse vissza vagy azonnal számoljon el vele.
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő- testülete
1) a helyi civil közösségek támogatására 4.238eFt támogatást
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nyújt, melyből 1.620eFt-ot a 2013. évi önkormányzati költségvetésében e célra tervezett keret terhére, 2.618eFt-ot a várható,
növekvő bérleti díj bevételek terhére biztosít;
2) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázaton e
határozat mellékelte szerinti pályázókat az abban meghatározott
összegekkel támogatja,
3) felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert, hogy az 2. pontban meghatározott támogatottakkal kössenek szerződést és a pénzügyi
lebonyolításról a 46/2013.(III.19.) számú határozatban jóváhagyott pályázati kiírásnak megfelelően gondoskodjanak;
4) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat 2. pont szerinti eredményéről a jelentkezőket tájékoztassa.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Fő utcai régi temető melletti
145 hrsz.-ú ingatlan tereprendezési munkáinak elvégzésére a
VITÉP ’95 Kft. kéri fel bruttó 1.429.362,-Ft értékben a városgazdálkodási terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium által kiírásra kerülő pályázatára
1) A „REZÉT” géphajó felújítási munkáinak támogatására pályázatot nyújt be, amennyiben az üzemeltető a határidőben a
szükséges dokumentumokat benyújtja
Az önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges saját forrás összegét a 30 % önrészt, a „REZÉT” géphajó felújítási munkáira, összesen: 1,158.240,-Ft-ot a városgazdálkodási keret terhére biztosítja.
2) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos nyilatkozatok kibocsátására, a pályázaton esetlegesen
elnyert pénzösszeg átadás-átvételi megállapodásának megkötésére.

Tököl Város Képviselő-testülete tájékoztatja a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Kft-t, hogy a Fő utca és a Piac tér között kialakított üzletek műszaki állapota, jogi helyzete még nem teszi lehetővé a hasznosítást. Amennyiben a használatbavételi eljárás
lezárult, a szakhatóságok rendeltetésszerű biztonságos használatra alkalmasnak találták az üzleteket az Önkormányzat Tököl
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX. 17.) számú rendelet 15.
§. (1) bekezdése szerint nyilvános pályázatot ír ki a hasznosításra, a pályázati kiírás egy példányát megküldi a kérelmezőnek.

Tököl Város Képviselő-testülete a TVCS Kft. ügyvezetője,
Nagy Béla kinevezését a TVCS Kft. átalakulásának lezárásáig,
de legkésőbb 2013. december 31-ig változatlan feltételekkel
meghosszabbítja, egyben jóváhagyólag tudomásul veszi az
ügyvezető 2013. július 1. és 2013. július 24. közötti tevékenységét. Felkéri Dr. Koczka Gábort, hogy a Cégbíróságon a változást jegyeztesse be.

Tököl Város Képviselő-testülete, a 262/2012.(XII.20.) számú
határozatát az alábbiak szerint megerősíti, hogy amennyiben a
Nap és Hold Nonprofit kft. felszámolási eljárása során a végelszámolásra került kft. vagyona nem fedezi teljes mértékben a
dolgozók munkaviszonya megszűnéséből adódó feladatok ellenértékét, akkor ezen költségekhez legfeljebb 1.800eFt összeggel
hozzájárul. Felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot
a kft. felszámoló biztosával a fentiek végrehajtása érdekében.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Hajecz Gasztronómia Kft.
kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a 2013. március 22-én kötött
adásvételi szerződés 2.3. pontját oly módon módosítsa a Hivatal,
hogy a vevő,

a szerződés aláírását követő 6 hónapig a vételárhátralék kamatait
fizeti,
a szerződés aláírását követő 6. hónaptól tőketörlesztést és kamatokat is fizet.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tököli
2640/130 hrsz. alatt felvett 791 m2 nagyságú ingatlanra, az önkormányzat javára bejegyzett visszavásárlási jogot töröljék az
ingatlan-nyilvántartásból. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
a jognyilatkozatot adja ki.
Tököl Város Képviselő-testülete a 112/2013. (V.30.) számú határozatát módosítja oly módon, hogy bérlőként az Árnyastó Kftt jelöli meg Varsányi Józsefné helyett.

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a PestBudai Testedző Egylet havi bérleti díja 2013 január 1 és december 31 között 30%-al csökkenjen. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés 3. pontját módosítsa.

Tököl Város Képviselő-testülete,
1) A 4-ép 2000 Kft. (2316 Tököl, Táncsics M. u. 24.) kérelmére
a 2250/4, 2250/6 és a 2250/7 hrsz.-ú ingatlanok szennyvíz elvezetését biztosító akna 2250/7 hrsz. előtti közterületen (Ibolya u.)
történő megépítéséhez hozzá járul.
2) Az Olajterv Zrt. (1117 Budapest, Galváni u. 44.) kérelmére a
MOL Nyrt. tulajdonában lévő Barátság I. kőolajszállító vezeték
kiváltó rekonstrukciójának nyomvonalával kapcsolatban érintett
065, 2642, 0108, 0120, 0157 és a 0158/9 hrsz.-ú önkormányzati
tulajdonú külterületi földutak keresztezéséhez hozzá járul.
3) A Wiring Bt. (1205 Budapest, Báthory u. 7/a.) kérelmére a Fő
u. 50. szám alatt működő Dévay Mester Kft. villamos energiaellátás biztosítása érdekében a földkábel kiépítéséhez hozzájárul.

2013. augusztus 8-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció című KMOP-5.2.1/B-09-2f2010-0003 azonosító számú projekt Támogatási szerződésben
rögzített fizikai megvalósulási napjának 2013. december 31-re
történő módosítását. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás megkötésére.

Tököl Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció című KMOP-5.2.1/B-09-2f2010-0003 azonosító számú projekt 10. Művelődési Központ és
Könyvtár közvetlen környezetének felújítása projektelemben
történő műszaki változást jelen határozat mellékletét képező műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően, biztosítja a műszaki
változtatás megtételéhez szükséges 162 Ft többlet önerőt a projekt számára a 2013. évi általános tartalékkeret terhére, felkéri a
Polgármestert a Támogatási Szerződés módosítás megkötésére.

Tököl Város Képviselő-testülete a „Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció” című, KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0003
pályázat keretében SOFT elemek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a bíráló bizottság javaslata alapján az
Imázs Műhely Kft-t (1026 Budapest, Garas u. 1.1/8.) nyilvánítja.
Fedezeteként a projekt költségvetését jelöli meg, felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlatadóval a szerződést kösse meg.
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Tököl Város Képviselő-testülete megbízza a Tököli Városfejlesztési Kft-t, hogy a Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció
című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0003 azonosító számú projekt
Támogatási szerződésben rögzített 15. Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása
projektelemhez kapcsolódó eredetileg be nem tervezett, a TSZ 6.
számú mellékletében rögzített tető felújítási munkálatokat végezze el maximum 2.978.254 Ft + ÁFA vállalási áron, felhatalmazza a polgármestert és a Tököli Városfejlesztési Kft. vezetőjét
a vállalkozási szerződés megkötésére, a szükséges összeg fedezeteként a 2013. évi általános tartalékkeretet jelöli meg.

Tököl Város Képviselő-testülete
1. a tervezett bevételek időbeli eltolódása miatt folyószámlahitel
igénybevételét rendeli el.
A hitel összege: 50.000.000 (ötvenmillió) forint
A hitel futamideje: Szerződés aláírásától 2013.09. 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.
2. 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.
3. 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.

2013. augusztus 15-i képviselő-testületi ülé
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete 2013.szeptember 1-től nem biztosítja ingyenesen a Weöres Sándor Általános Iskola második
osztályának úszásoktatását, mert az iskola helyi tanterve a harmadik és az ötödik évfolyamon kötelező jelleggel tartalmazza,
melyet a központi költségvetés (KIK) biztosít, Felkéri a polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatban tegye meg a szükséges
intézkedéseket.

Tököl Város Képviselő-testülete,
1) tudomásul veszi, hogy a TVCS Kft. az Önkormányzattal kötött, hulladékgazdálkodásra vonatkozó szerződést felmondta,
azzal, hogy a hulladékszállítást az új szolgáltatóval történő megállapodásig biztosítania kell,
2) felkéri a polgármestert, hogy a hulladékgazdálkodási feladatok biztosítása érdekében folytassa a tárgyalásokat a TVCS Kft
és a Vertikal Zrt képviselőivel.

Tököl Város Képviselő-testülete a Horvát Nyelv Ápolásáért
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát a határozat melléklete
szerint módosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Tököl Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 1. számú mellékletében meghatározottak szerint 2013. szeptember 1. napjától engedélyezi, hogy a jelenlegi létszám előirányzat keretein belül az óvodák vezetői
2013. szeptember 1-től óvodavezető helyetteseket nevezzenek
ki, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2.
számú mellékletében meghatározottak szerint 2013. szeptember
1. napjától az alábbi létszámbővítést rendeli el:

Óvoda pedagógiai asszisztens óvodatitkár Hagyományőrző
Óvoda 1 fő - Napsugár Óvoda 1 fő - Szivárvány Óvoda 1 fő
1 fő Tököl Város Képviselő-testülete, a 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelet 21. §-ában és a 76.§-ában foglaltak végrehajtása érdekében a védőnők illetményét megemeli. A jogszabály szerint a
fenti összeg első alkalommal a július havi díjazásnál illeti meg
a védőnőket.
Tököl Város Képviselő-testülete, a „Közétkeztetés-Tököl 20132015.” című közbeszerzési eljárás nyertesének a bíráló bizottság
javaslata alapján a P.Dussmann Kft-t (1088 Budapest, Rákóczi
út 1-3.) nyilvánítja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
a közétkeztetés ellátására, a 2013. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a vállalkozási szerződést megkösse.

Tököl Város Képviselő-testülete, az Invitel Zrt. kérelmére, a
Szilágyi és Mátyás király utca kereszteződésében lévő telefon
nagyelosztószekrény bővítéséhez hozzájárul azzal a kikötéssel,
hogy az új elosztó szekrény színére lefestik a régi elosztó szekrényt is.
Tököl Város Képviselő-testülete, a tököli Csépi úti iparterületen
lévő 2639/29. hrsz. alatti ingatlanon, a Telenor Magyarország
Zrt. által kiépíteni kívánt 30 m magas monopole szerkezetű bázis
állomás telepítéséhez településképi szempontból hozzájárul.

Rendeletek

Tököl Város Önkormányzat 5/2013. (V.2.) számú rendelete
Tököl Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban
a képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91.§ (1) bekezdése alapján Tököl Önkormányzat
2012.évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012.évi költségvetésnek végrehatását

1.691.442eFt, azaz –Egymilliárd-hatszázkilencvenegymilliónégyszáznegyvenkétezer- forint bevétellel, 1.418.392eFt, azaz
– Egymilliárd-négyszáztizenyolcmillió-háromszázkilencvenkettőezer-forint kiadással és 181,5 fő tényleges létszámmal fogadja
el, melynek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e
rendelet „1_B Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban az 1_B
melléklet) tartalmazza.

7

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
költségvetési pénzforgalmi bevételét 1.500.994eFt-ban,

költségvetési kiadását 1.410.810eFt-ban,

költségvetési többletét 90.184eFt-ban

finanszírozási bevételét 45.904eFt-ban,

előző évi pénzmaradvány igénybevételét 108.701eFt-ban,

finanszírozási kiadását 30.753eFt-ban,

finanszírozási egyenlegét 15.151eFt-ban,

a hiány belső finanszírozását 108.701eFt-ban,
a hiány külső finanszírozását 45.904eFt-ban

állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „1_A_Város mérleg” jelű tábla (továbbiakban 1_A melléklet) tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint fogadja el
a polgármesteri hivatal és az intézmények összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban és tartalommal, mérlegszerűen:

a) a b)-k) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az
„1.B. Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban 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 GAMESZ bevételeit és kiadásait a „4.1.Gamesz” jelű tábla
(a továbbiakban a 4.1. számú melléklet),

e) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.2.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4.2 számú
melléklet),

f) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.3.Horvát Óvoda”
jelű tábla (a továbbiakban a 4.3 számú melléklet),

g) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.4.Napsugár
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4.4 számú melléklet),

h) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.5.Szivárvány
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4.5 számú melléklet),

i) az Általános Iskola bevételeit és kiadásait a „4.6. Általános Iskola” jelű tábla (a továbbiakban a 4.6 számú melléklet),

j) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „4.7.Bölcsőde” jelű tábla
(a továbbiakban a 4.7. számú melléklet)

k) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a
„4.8. Műv. Központ és Könyvtár” jelű tábla (a továbbiakban a
4.8. számú melléklet).
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint fogadja el a tényleges létszámokat.

(5) A képviselő-testület a rendelet 5. számú melléklete szerint
fogadja el az önkormányzat bevételeit és kiadásait feladatonként.

(6) A képviselő-testület a rendelet 6. számú melléklete szerint
hagyja jóvá a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait feladatonként.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat összes felújítási kiadását 1.785eFt-tal, azaz –Egymillió-hétszáznyolcvanötezer- fo-

rinttal fogadja el, melynek jogszabály szerint előírt bontását e
rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat összes felhalmozási
kiadását 50.298eFt-tal, azaz –Ötvenmillió-kettőszázkilencvennyolcezer forinttal fogadja el, melynek bontását e rendelet 8.
számú melléklete tartalmazza.
(9) A képviselő-testület a céltartalékok felhasználását a 9. számú
melléklet szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 10. számú
melléklet szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület a közvetett támogatások kimutatását és
szöveges indoklását e rendelet 11. számú melléklete szerint
hagyja jóvá.

(12) ) A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap bevételeit
és kiadásait a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

(13) A képviselő-testület a céljellegű támogatások alakulását a
13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület a pénzforgalmi kimutatást a 14. számú
melléklet szerint fogadja el.

(15) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések
végrehajtását évenkénti bontásban a 15. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
(16) A képviselő-testület a hitelállomány-kimutatást e rendelet
16. számú melléklete szerint fogadja el.
(17) A képviselő-testület a költségvetési támogatások részletezését a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá

2.§. A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést a 18. számú melléklet szerint fogadja el.

3.§. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i
állapot szerinti vagyonát a 19. számú mellékelt szerint fogadja
el.
4.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.
(V.31.) számú rendelete Tököl Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és d) pontjában, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 53.§-ában kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A 20/2008.(X.14.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet)
1. számú mellékletének I. A POLGÁRMESTER FELADAT- ÉS
HATÁSKÖREI JEGYZÉKE; A képviselő-testület a polgármesterre ruházza a következő hatáskörök gyakorlását című része kiegészül az alábbi ponttal:

„12. az Önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók tekintetében – kivéve a törvény által a Képviselő-testület hatáskörébe
utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás – gyakorolja a munkáltatói jogokat.

2. § (1) E rendelet 2013. május 31. napján lép hatályba és 2013.
június 1. napján hatályát veszti.
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7/2013. (V.31.) számú rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és
a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 9/2002.(III.26.)
számú rendelet módosításáról

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. 1.§ 12. pontja helyébe az alábbi kerül:

„12. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak – jogszabályban meghatározott díjfizetési időszakra – fizetendő díj, melynek mértékét
és megfizetésének feltételeit a hulladékgazdálkodási díj megállapításáról szóló miniszteri rendelet határozza meg.”

2.§ A R. 14.§ (1), (2), (3), (14) bekezdése hatályát veszti.
3.§ A R. 14.§ (17) bekezdése az alábbiakra változik:

„(17) Az üdülőtulajdonos mentesül a hulladékszállítási díjfizetési kötelezettsége alól október 1. és március 31. között, ha a
közszolgáltatás szüneteltetését kéri arra tekintettel, hogy üdülőingatlanában idényjelleggel tartózkodik és ingatlanát más sem
használja. A bejelentést írásban (ajánlott levélben) kell a közszolgáltatónak megküldeni. A szüneteltetés iránti bejelentést a
tárgyév szeptember 15. napjáig lehet megtenni, késedelmes bejelentés esetén a szüneteltetés kezdete a bejelentést követő hónap
első napja.

5 éves lett a Polgári Takarék Tökölön!

Az 1972-ben alakult Polgári Takarékszövetkezet ma már Észak - Kelet
Magyarország legnagyobb, 100%-ban magyar tulajdonban lévő takarékszövetkezete. A több mint négy évtizede eredményesen működő
pénzintézet tagja a TakarékPont hálózatnak is.
Fő küldetésünk, hogy helyben és a fiók vonzáskörzetében minél szélesebb körű pénzügyi szolgáltatást tudjunk biztosítani a már meglévő és
leendő ügyfeleinknek. Elsősorban a lakossági és a kis-, és középvállalkozások bankja vagyunk, de hangsúlyos szerepet kap az önkormányzati,
alapítványi, egyházi és egyesületi számlák vezetése, a vidék finanszírozása is.
Barátságos környezetben, szakértő munkatársakkal várjuk meglévő és
leendő ügyfeleinket!

Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a szolgáltatónak
bejelenteni.”
4.§ A R. 15.§-a hatályát veszti.

5.§ A R. 3. számú melléklete hatályát veszti.

6.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba és az azt
követő napon hatályát veszti.

Banki egyesülés

A Kisdunamenti Takarékszövetkezet és a Buda Takarék Szövetkezeti Hitelintézet gazdasági tevékenységük növelése és a versenyképesség erősítése
érdekében 2013. május 1. napjával egyesültek.

Az új jogutód takarékszövetkezet neve Buda Takarék Szövetkezeti Hitelintézet. A bank vezetői részletesen tájékoztatták az
ügyfeleket a változásokról, s arról, hogy az egyesült takarékszövetkezet stabil tőkeerővel, hazai tulajdonosi körrel 28 fiókban
és 17 bankjegykiadó automatával és Internetbank, Homebank
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre.
A Kisdunamenti Takarékszövetkezet vezetői megköszönték az
ügyfelek eddigi bizalmát és bíznak benne, hogy a régi partnerek
megtartása mellett új ügyfeleket is vonz az egyesülés.
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