Tököli Tükör melléklete 3. szám – 2014. június

2014. január 14-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város képviselő-testülete
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.
évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési
törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja,
hogy a 2014. 0évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását
igénybe kívánja venni;
kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami
kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak
fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált;
kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás,
illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló
ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az
érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel
beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által
megjelölt fizetési számlára; kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot
terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról; az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy: megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; az átvállalással érintett adósság részét képező
ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti
átvállalás érdekében átalakítsa; a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse;
utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a
testületet.
Tököl Város Képviselő-testülete a malenkij robotra Tökölről
elhurcoltak emlékére emléktáblát helyez el a Tököl, Fő utca
32. számú épületen. A kulák üldöztetésben résztvevő áldozatok
emlékére emléktáblát helyezzenek el a Tököl, József A. u. 33.
sz. épületen.

2014. február 5-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete a Városi uszoda jegyárait úgy
módosítja, hogy üzemzavar esetén bekövetkezett csökkentett
üzemeltetés miatt a felnőtt napijegy 1.270.- Ft-ra a diákjegy
845.- Ft-ra változik.
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Szociálpolitikai

Lehetőségeinek Fejlesztéséért létrehozott Alapítvány részére
200.000,-Ft támogatást nyújt, a tököli Kálmán család 2014. tavaszán, Amerikába történő utazásához szükséges repülőjegy
megvételére, a 2014. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést 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
4/2014. (I. 31.) 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 2014. évi költségvetés terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete, 2014. február 5. napjától létszámstopot rendel el az Önkormányzat, az intézmények és a
Polgármesteri Hivatal tekintetében, egyben a megüresedő álláshelyek esetében a bért és egyéb juttatásokat zárolja.
Tököl Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi
költségvetés 1. fordulójáról szóló előterjesztést tudomásul
veszi, egyben felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét a Képviselő-testület
következő ülésére terjessze elő.

2014. február 27-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tököli Birkózó SE használja a „Tököli” kifejezést az egyesület
nevében.
Tököl Város Képviselő-testülete, az
1) Elmű-Émász Hálózati Kft. (1044 Budapest, Megyeri u.
118.) által készített terv alapján, a Csokonai u.50., 1648/4
hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátását biztosító csatlakozó
vezeték bekötéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
2) Elmű-Émász Hálózati Kft. (1044 Budapest, Megyeri u.
118.) által készített terv alapján, az Aradi u. 40., 941 hrsz.-ú
ingatlan villamos energia ellátását biztosító csatlakozó vezeték
bekötéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás kérésére a (I.fordulós azonosító: KEOP-7.1.2.0-2008-0146) KEOP-1.2.0/2F/09-20100075 azonosító számú, a „tököli szennyvíztisztító technológiai
fejlesztése és kapacitásbővítése” tárgyú projekt keretében a
Tököl Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Tököl
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külterület 0299 hrsz alatti kivett közúton létesítendő monitoring kút építési munkálataihoz a tulajdonosi hozzájárulását
adja.
Tököl Város képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-vel 2013.
december 19-én kötött, 160.000.000 Ft összegre szóló hitelszerződést az egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett az
alábbiak szerint kívánja módosítani:
1) A hitel véghatárideje: 2018. december 31. (5 év);
2) A hitel véghatáridejének módosulása miatt a törlesztő részletek módosítása szükséges;
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
hitelszerződés-módosítás ügyében az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, a szerződés-módosítást aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2014. évre és az azt követő
évekre vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3.§ (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a határozat melléklete szerinti állapítja meg, valamint a mellékletnek megfelelően határozza meg az önkormányzat 2014. évi költségvetési
rendeletében szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségek előirányzati összegét.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a Szárny-nyitogató Művészeti Iskola részére a 2014. évi
költségvetés terhére 14.580.000,- Ft támogatást nyújt a 2014.
évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
2) a Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület részére a
2014. évi költségvetés terhére 630.000,- Ft támogatást nyújt a
2014. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.
3) a Szigetszentmiklós – Tököl SE részére a 2014. évi költségvetés terhére 1.500.000,- Ft támogatást nyújt a 2014. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
4) a Tököli Városi Sportkör részére a 2014. évi költségvetés
terhére az Öregfiúk I, és Öregfiúk II. 2014. évi működési kiadásaira, míg a Tököli Városi Sportkörnek a 2014. I. félévi működési kiadásaira, összesen 22.521.000,- Ft támogatást nyújt,
s egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
5) a Tököli Sziget DSE részére a 2014. évi költségvetés terhére
1.398.000,- Ft támogatást nyújt a 2014. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
6) Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli ART Fitnesz
Egyesület részére a 2014. évi költségvetés terhére 710.000,Ft támogatást nyújt a 2014. évi működési kiadásaira, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést
kösse meg.

7) a Tököli Birkózó SEt részére a 2014. évi költségvetés terhére 503.000,- Ft támogatást nyújt a 2014. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014.
évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási
szerződést kösse meg.
8) a Kakusei SE részére a 2014. évi költségvetés terhére
150.000,- Ft támogatást nyújt a 2014. évi működési kiadásaira,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
9) a Tököli Horvát Önkormányzat részére a 2014. évi költségvetés terhére 882.000,- Ft támogatást nyújt a 2014. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
10) a Német Nemzetiségi Önkormányzat Tököl részére a 2014.
évi költségvetés terhére 433.000,- Ft támogatást nyújt a 2014.
évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
11) a Tököli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2014.
évi költségvetés terhére 605.000,- Ft támogatást nyújt a 2014.
évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
12) a Tököli Római Katolikus Egyházközség részére a 2014.
évi költségvetés terhére 600.000,- Ft támogatást nyújt a 2014.
évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg. A megemelt támogatási összeg (100 eFt) kizárólag a templom téli, misék alatti fűtésére használható fel.
13) a Tököli Református Misszió Egyházközség részére a
2014. évi költségvetés terhére 300.000,- Ft támogatást nyújt a
2014. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.
14) a Tököli Polgárőr Egyesület részére a 2014. évi költségvetés terhére 2.000.000,- Ft támogatást nyújt a 2014. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
15) a Tököli Lovasklub részére a 2014. évi költségvetés terhére
600.000,- Ft támogatást nyújt a 2014. évi működési kiadásaira,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
16) a dr.Balla Mária (háziorvos) részére a 2014. évi költségvetés terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt a rendelő 2014. évi
rezsi költségének kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.
17) a Kunzerné dr.Balázs Ilona (fogszakorvos) részére a 2014.
évi költségvetés terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt a rendelő 2014. évi rezsi költségének kiadásaira, illetve 2014. évi
költségvetés terhére 300.000,-Ft támogatást nyújt 2014. évi
működési kiadásaira, s egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően
a támogatási szerződést kösse meg.
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18) a Sono-Dentál Bt (fogszakorvosi rendelés) részére a 2014.
évi költségvetés terhére 300.000,- Ft támogatást nyújt a 2014.
évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) határozatlan időre bérbe adja a Weöres Sándor Általános Iskola Aradi úti és Kisfaludy úti épületében lévő tantermeket,
tornatermet, tükrös termet az intézményvezetővel egyeztetett
órarend szerint a Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola
részére,
2) felkéri a Weöres Sándor Általános Iskola igazgatóját, hogy
a Művészeti Iskola éves teremhasználatát minden év elején a
költségvetés tervezéséhez adja le Tököl város jegyzőjének.
3) A bérleti díjat tantermek esetében a 190/2009. (VI.29.)
számú kt. határozattal elfogadott és alkalmazott 1160Ft/óra/tanterem összegben határozza meg oly módon, hogy a
bérleti díj követi Magyarországon bekövetkező infláció mértékét. Egyéb termek esetében (tornaterem, tükrösterem, színházterem, kamaraterem) a 128/2011. (VI.2.) számú határozattal elfogadott bérleti díj alkalmazandó.
4) hozzájárul ahhoz, hogy a Művelődési Központ és Könyvtár
határozatlan időre bérbe adja a rendelkezésére bocsátott Tököl,
Kossuth L. u. 66. szám alatti ingatlan
a) tetőterében a bérlő által kialakított tantermeket és
irodát, kizárólagos használatra,
b) valamint a nagytermet és kamaratermet, üveges termet a kölcsönösen egyeztetett órarend szerint,
a Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola részére, oly
módon, hogy a bérlő a bérleti díjon felül további rezsi, ill.
egyéb költségeket nem visel, az általa kizárólagosan használt
helyiségek takarításának költségeit önmaga viseli. Éves bérleti
díja bruttó 6.580.000-Ft., amely összeg követi az inflációt.
5) Felhatalmazza a Polgármestert és a Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatóját a bérleti szerződések aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzata
2014. évi Közbeszerzési Ütemtervét a határozat melléklete
szerint hagyja jóvá.
Tököl Város Képviselő-testülete a Szigetszentmiklós-Tököl
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás Társulási
megállapodásának módosítását a határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) 50eFt értékű könyv vásárlásával kívánja támogatni Szilágyi
József Az ercsi, érdi és tököli rácok eredete és népszokásai
című könyvének megjelenését,
2) nem kíván változtatni a települési köszöntő táblákon, a Polgármesteri Hivatal zászlórendjén és az utcaelnevezések eddigi
gyakorlatán.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) nem vásárolja meg az önkormányzat tulajdonát képező
421/31 hrsz. alatti földterületen felülépült és a Nap és Hold
Nonprofit Kft. (végelszámolás alatt) tulajdonát képező
421/31/A hrsz. alatti szociális foglalkoztató épületet a végelszámolók - Szabó Erzsébet és Vukov István - által felajánlott
29,9 MFt. vételár ellenében.
2) tájékoztatja a végelszámolókat, hogy amíg a Nap és Hold
Nonprofit Kft. az épület tulajdonosa és folyik a végelszámolás,
addig a földterület tulajdonosaként a földhasználati díjra nem
tart igényt.

3) az épület harmadik személy részére történő értékesítése esetén, mint a földterület tulajdonosa, felhívja a figyelmet a földhasználati díjfizetési kötelezettségre, illetve a földterület megvásárlásának lehetőségére.
Tököl Város Képviselő-testülete Gulyás József és társa ügyében hozott jogerős bírósági döntésről szóló tájékoztatást tudomásul vette, felkéri a polgármestert, hogy a bírósági döntésben
foglaltak végrehajtása, az ½ részben tulajdonát képező 421/22
hrsz. alatti ingatlan kiürítése ügyében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) 1 éves műsoridő vásárlási keretszerződést köt a Media Technology Zrt-vel (Duna – Média Televízió) változatlan tartalommal és összegben.
2) 12 hónapon (2014. jan. – dec.) keresztül a havi díjon felül nettó
38.000-Ft-ot fizet a műsorgyártónak az általa végzett beruházás,
IPTV, nézettségbővítő technológia bevezetése ellenében.
3) felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete
1) A „Játszóterek felújítása 2014.” tárgyú beruházás megvalósítása tárgyban felkéri a Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát a közbeszerzési eljárás megindítására a közbeszerzésekről szóló
CVIII. törvény 122/A. §-ban foglaltak szerint.
2) A tervezett építési beruházás megvalósítása tárgyban induló
közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlati felhívás és dokumentáció tervezetét elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) A „Közterület fejlesztés (út, járda és játszótér kerítés építési
munkák) megvalósítása 2014.” tárgyú beruházás megvalósítása tárgyban felkéri a Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát a közbeszerzési eljárás megindítására a közbeszerzésekről szóló
CVIII. törvény 122/A. §-ban foglaltak szerint.
2) A tervezett építési beruházás megvalósítása tárgyban induló
közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlati felhívás és dokumentáció tervezetét elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete a Pest Megyei Területfejlesztési Program egyeztetési anyagát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul a határozat melléklete szerint üzemeltetői szakfelügyelet biztosítására vonatkozó – többoldalú – EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS
megkötéséhez a Fővárosi Vízművek Zrt-vel.
Tököl Város Képviselő-testülete, mint a víziközmű szolgáltatás ellátásért felelős, felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodást, amely szerint a
Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás létrehozásához szükséges
adatokat, a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint szolgáltató, egységes szerkezetben biztosítja
a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére.

2014. március 27-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete a „Játszótér felújítás 2014. és
Közterület fejlesztés (út, járda és játszótér kerítés építés)
2014.” keretében, a benyújtott ajánlatok alapján, a műszaki
ellenőri feladatok elvégzésével a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó TÉR-TEAM Kft. (1096 Budapest,
Páva u. 6.) ajánlatot tevő társaságot bízza meg 450 000,-Ft +Áfa
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vállalási áron. Az ajánlati ár fedezeteként a 2014. évi általános
tartalék keretet jelöli meg. Felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a nyertes Ajánlattevővel a megbízási szerződéseket kösse
meg.
Tököl Város Képviselő-testülete módosítja a TVCS Kft. társasági szerződését, és
- 2014. március 31-től az összeolvadás lebonyolításáig 2014.
szeptember 30-ig terjedő meghatározott időre Dr. Monostory
Pétert a Kft.FB elnöki tisztségének ellátásával, míg Kunzer Ferencet és Versics Pétert pedig a Kft. FB tagsági tisztségének
ellátására megbízza, és
- Csvórics Gábor ügyvezető megbízatását határozott időtartamúvá alakítja és megbízza őt az ügyvezetői feladatok ellátásával 2014. január 1 - 2018. december 31-ig terjedő időre, és
- a társaság székhelyét megváltoztatja, a társaság új székhelye:
2316 Tököl, Fő u. 117.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezen
cégváltozáshoz szükséges iratokat kiadja és aláírja.

Tököl Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vertikál Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést, változatlan tartalommal, a közbeszerzési eljárás
tényleges befejezéséig meghosszabbítsa.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2014. I. félévi munkatervét
jóváhagyja.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a fenntartásában lévő óvodákban (Hagyományőrző Óvoda,
Horvát Óvoda, Napsugár Óvoda, Szivárvány Óvoda) a
2014/2015. 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.
3) az óvodák nyári zárásáról és ügyeleti rendjéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete a bizottságok 2013. évi feladatellátásáról és a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete a bizottságok 2013. évi feladatellátásáról és a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete a Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság jelentését a Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről tudomásul
veszi, és köszönetét fejezi ki a munkájukkal kapcsolatban.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököli Rendőrőrs Tököl
Város területén 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi és köszönetét fejezi ki a munkájukkal kapcsolatban.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Szigetszentmiklós-Tököl
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról
(tököli telephely) szóló beszámolót tudomásul veszi és köszönetét fejezi ki a munkájukkal kapcsolatban.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Bölcsőde 2013. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a nyári nyitva tartásról és
a nyári ügyeletről szóló tájékoztatást tudomásul veszi és köszönetét fejezi ki a munkájukkal kapcsolatban.
Tököl Város Képviselő-testülete a Qualitel 97 Kft-vel 2004.
szeptember 22-én kötött „Együttműködési megállapodás”-t,

a szolgáltató jogutódjával, az Aktív1 Kft-vel, megújítja oly
módon, hogy a műszaki tartalom, az ingatlanhasználat, antennák elhelyezése tekintetében, az elmúlt 10 évben történt változásokat, a határozat mellékletét képező okirat szerint jóváhagyja.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tököli Art Fitness Sportegyesület használja a „Tököli” kifejezést
az egyesület nevében.
Tököl Város Képviselő-testülete 2014. évben nem lát lehetőséget a T-köl Kft építményadó mérséklésének teljesítésére, javasolják 2015. évben a kérés megismétlését.
Tököl Város Képviselő-testülete a T-Köl Ingatlanforgalmazó
és Beruházó Kft., Sziget Center és környezete területére vonatkozó Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítási
kérelmét megismerte. Mivel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet szerint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési
Tervéről szóló törvény hatálya alá eső településeknek, így Tökölnek is, 2015. december 31-ig jóvá kell hagyni az új, megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő településrendezési eszközeit, a kérelmet a felülvizsgálat keretében kívánja
tárgyalni.
Tököl Város Képviselő-testülete a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Önkormányzati Tanácsadó
Testületének Ügyrendjét megismerte és elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököli Tükör szerkesztői
feladatainak ellátására vonatkozó, 2010. október 5-én kelt
Megbízási Szerződés módosítására a határozati javaslat mellékletét képező Vállalkozási szerződés megkötésével egyetért,
annak aláírására felhatalmazza a jegyzőt.
Tököl Város Képviselő-testülete a „Közterület fejlesztés (út,
járda és játszótéri kerítés építési munkák) megvalósítása
2014.” keretében tervezett beruházás megvalósítása tárgyban
lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás nyertesének a legalacsonyabb ellenszolgáltatatást tevő VITÉP ’95 Kft.-t (2319 Szigetújfalu, Fő u.
1/A.) nyilvánítja, az általa meghatározott 54.936.047 Ft + áfa
áron.
Tököl Város Képviselő-testülete a „Játszóterek felújítása
2014.” keretében tervezett beruházás megvalósítása tárgyban
lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli, Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás nyertesének a legalacsonyabb ellenszolgáltatatást tevő Woodwork Hungary Kft.-t (2315 Szigethalom, Berzsenyi D. köz 1/3.) nyilvánítja, az általa meghatározott 21.329.825 Ft + áfa áron.

2014. április 30-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő testülete a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt
1) komp lejáró rámpa felújítási munkáinak támogatására pályázatot nyújt be. Az önkormányzat a pályázat benyújtásához
szükséges saját forrás összegét a 30 % önrészt, a komp lejáró
rámpa alsó szakaszának felújítási munkáira, összesen: 2 348
628,-Ft-ot a 2013. évi pénzmaradvány keret terhére biztosítja.
2) K-1756 lajstromjelű komp felújítási munkáinak támogatására
pályázatot nyújt be. Az önkormányzat a pályázat benyújtásához
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szükséges sajátforrás összegét a 30 % önrészt a K-1756 lajstromjelű komp felújítási munkáira, összesen 2 060 250,-Ft-ot
a 2013. évi pénzmaradvány keret terhére biztosítja.
3) felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtásával
kapcsolatos nyilatkozatok kibocsátására, a pályázaton esetlegesen elnyert pénzösszeg átadás-átvételi megállapodásának
megkötésére.
Tököl Város Képviselő-testülete, a buszvárók beszerzéséhez
szükséges bruttó: 2 921 000,-Ft összeg fedezetét a 2014. évi
költségvetésben köztéri dekoráció, parkok rendezésére tervezett 15 000 000,-Ft előirányzatból való átcsoportosítással biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete, az Elmű-Émász Hálózati Kft.
(1044 Budapest, Megyeri u. 118.) által készített terv alapján,
a Határ u. 39., 3060 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátását
biztosító csatlakozó vezeték bekötéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2013. évi pénzmaradvány
elszámolását a melléklet szerint elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2013. évben végzett ellenőrzésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Védőnői Szolgálat 2013.
évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Művelődési Központ és
Könyvtár 2013. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul
veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2013. évi adóbevételekről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) A „Hulladékszállítás Tököl településen” tárgyú TED2014/A 013018976, illetve KÉ-766/2014. számú közösségi,
részvételi felhívással induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárás
nyertesének, a Vertikál Konzorciumot (8154 Polgárdi, Bocskai
u. 39.) nyilvánítja, az általa meghatározott nettó 1.053-Ft/ 110120 literes edényzet/hó/háztartás áron.
2) Felkéri a Polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező Közszolgáltatási Szerződést, a közbeszerzés nyertesével
kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, a „Gyertyaláng Kegyeleti
Szolgálat” Temetkezési Kft. 2040 Budaörs, Ibolya utca 56. kötött, és 2014. április 30-án lejáró Kegyeleti Közszolgáltatási
Szerződést, valamint e szerződést kiegészítő Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés Kiegészítése tárgyú szerződést változatlan tartalommal, a kegyeleti közszolgáltatásra vonatkozó
kormányzati új feltételrendszer bevezetéséig, de legkésőbb
2018. december 31-ig meghosszabbítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződéshosszabbítás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete
által ismertetett – átszervezési javaslatot, mely szerint az intézmény mindkét épületében bővül az alapfeladat a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátási feladataival (Autizmus
spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása) tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete
1) A KMOP-4.5.2-11-2012-0005 - „Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje – kapacitásbővítés új épület építésével”
című projekt keretében eszközök beszerzése tárgyban felkéri
a Perfekt-Tender Kft-t a közbeszerzési eljárás megindítására a
közbeszerzésekről szóló CVIII. törvény 122/A. §-ban foglaltak
szerint.
2) Az eszközök beszerzése tárgyban induló közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlati felhívás és dokumentáció tervezetét
elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Művelődési Központ és Könyvtár honlapjának (), valamint a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál honlapjának () cím létrehozásához használhassa a tokol.hu domain nevet.
Tököl Város Képviselő-testülete, támogatja a Város Sportkör
Tököl Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott –
8988/2011. nyilvántartási számú –, műfüves pálya építésére
vonatkozó pályázatát. Garanciát vállal arra, hogy a pályázati
összeg utófinanszírozása miatt a kivitelező által megelőlegezett és az MLSZ-nél elnyert 31MFt-ot 2014. december 31-ig
a kivitelezőnek megtéríti, amennyiben az MLSZ a kivitelezőn
kívül álló okból nem utalja át a Sportkörnek a támogatási öszszeget
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Sportkör Tököl, a tulajdonát képező 2640/5/A/57. hrsz. alatti, és az 1222/1 hrsz alatti
ingatlanon lévő 2 db összkomfortos lakást használja 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban.
2) Az ingatlanhasználattal kapcsolatosan felmerült rezsi és
közös költség díjait az önkormányzati költségvetésből megfizeti.
3) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonkölcsön szerződést a Városi Sportkör Tököl-lel az 1. pont alatti ingatlanok
tekintetében kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy Hegyes János egyéni vállalkozó a Mester u. 5. szám alatti üzlete
előtt, a tököli 585 hrsz. alatti közterületből, 10 m2 nagyságú
részt béreljen, 2014. április 1. és augusztus 31. közötti időben.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a közterület-használat szabályozásáról, díjazásáról szóló, 17/1999.
(IX.07.) számú rendelet szerint kösse meg.

2014. május 29-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.
§ (2) bekezdés d) pontja alapján hozzájárul a 2014/2015-ös nevelési évben a fenntartásában működő Napsugár Óvodában 1
csoport esetében, a Szivárvány Óvodában 6 csoport esetében,
valamint Hagyományőrző Óvodában 1 csoport esetében a maximális csoportlétszám 20%-kal történő eltéréséhez.
2) utasítja az óvodavezetőket, hogy a szeptemberi, valamint a
jelenleg kalkulálható év közbeni beiratkozók számáról a soron
következő ülésre készítsenek kimutatást és azt terjesszék a
Képviselő-testület elé.
Tököl Város Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Napsugár Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére.
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott
időre, 2019.07.31-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2316 Tököl, Csépi út 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az Alapító Okirat alapján az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkaáltatói feladatainak ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. Törvény, valamint
a 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
főiskolai végzettség, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség, pedagógus
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz,
Az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelések,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
Nyilatkozat arról, hogy a pályázatba a véleményezésben és az
elbírálásban résztvevők betekinthetnek, illetve, hogy nyílt vagy
zárt ülésen kéri a pályázat elbírálását,
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Hoffman Pál polgármester nyújt, a 06/24/520-910-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tököl Város Képviselő-testülete
címére történő megküldésével (2316 Tököl, Fő utca 117. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését:
óvodavezető. Személyesen: Hoffman Pál polgármesternél,
Pest megye, 2316 Tököl, Fő utca 117.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 15.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
hivatal@tokol.hu honlapon szerezhet.
Tököl Város Képviselő-testülete, 2014. június 16 – 2014. augusztus 19-ig nyári gyermekfelügyeletet biztosít a Weöres Sándor Általános Iskolába.

Tököl Város Képviselő-testülete, az Önkormányzatnál megüresedő 1 parkgondozó (066010 KOFOG besorolás) álláshely
tekintetében a létszámstopot 2014. június 1. napjával feloldja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2014. június 1- 2014. július
31. közötti időszakban 16 fő közmunkás foglalkoztatásához
hozzájárul, a közmunkások béréhez szükséges 15%-os önkormányzati hozzájárulást 450eFt erejéig biztosítja, a 2013. évi
pénzmaradvány keret terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tököl és
Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulásnál – Tököl,
Halásztelek és Szigethalom településekről a közcsatornán elvezetett szennyvíz tisztítását végző – Tököl településen található szennyvíztelep üzemeltetése tekintetében Tököl Város
Önkormányzata minősül a 2011. évi CCIX. Törvény (Vksztv)
9.§ (3) bekezdése szerinti gesztor önkormányzatnak. Ezen Önkormányzat által a Fővárosi Vízművek Zrt-vel, mint Üzemeltetővel kötött megállapodás alapján a Fővárosi Vízművek Zrt.
jogosult a szennyvíztelep üzemeltetésére. A Képviselőtestület
felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt jelen nyilatkozat
aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a 38/2013. (III.19.) számú határozatának 4.) pontját az alábbiak szerint módosítja: „A Program megvalósításához Alapítványon keresztül, a 2013. évi
pénzmaradvány terhére önrészt biztosít. Az önrész mértéke
max. bruttó 2.850.000 Ft támogatási összeget jelent (a pontos
összeg az alapítvány pályázatának elbírálását követően, a pontos TAO összeg ismeretében, az első kuratóriumi ülésen kerül
meghatározásra).
Tököl Város Képviselő-testülete
1) A KMOP-4.5.2-11-2012-0005 - „Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje – kapacitásbővítés új épület építésével”
című projekt keretében eszközök beszerzése” tárgyú – 2014.
május 5-én indult, nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő,
hirdetmény közzététele nélküli Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás nyertesének a legalacsonyabb ellenszolgáltatatást tevő Balázs-Diák Kft.-t (1043 Budapest, Csányi László
utca 34.) nyilvánítja, az általa meghatározott 12 952 500 Ft +
áfa áron.
2) Az ajánlati ár fedezeteként a KMOP-4.5.2-11-2012-0005
kódszámú projekt pályázati költségvetésében jóváhagyott
12 967 060 Ft + áfa összeget jelöli meg.
3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes Ajánlattevővel a szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a Tököli Városfejlesztési Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját 2.811
eFt főösszeggel, -2.865 eFt mérleg szerinti eredménnyel, és a
kapcsolódó kiegészítő melléklettel. Jóváhagyja az eredmény
eredménytartalékba helyezését.
Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a TVCS Kft. 2013.
évi egyszerűsített éves beszámolóját 120.273eFt főösszeggel,
30.481eFt mérleg szerinti eredménnyel, és a kapcsolódó kiegészítő melléklettel. Jóváhagyja az eredmény eredménytartalékba helyezését.
Tököl Város Képviselő-testülete a felmentvény kiadása érdekében felkéri Nagy Bélát, a TVCS Kft. korábbi ügyvezetőjét,
hogy a TVCS Kft 2013. évi mérlegbeszámolóját írásban véleményezze, illetve az abban foglalt adatokat aláírásával hitelesítse.
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Tököl Város Képviselő-testülete,
1) felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a tököli 1215 hrsz., a 617/1 és 617/2 hrsz. tulajdonosaival,
jogi képviselőivel valamint a BKV ZRt. képviselőivel a tulajdonukat képező ingatlan megvásárlása tekintetében,
2) felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező tatabányai 9001/56 hrsz. alatti a csóri 2416 és 2417
hrsz alatti valamint a tököli 237/7/A/2. hrsz. alatti, és a magántulajdonban lévő 1215 hrsz. alatti ingatlanra készítessen értékbecslést,
3) felkéri a polgármestert, hogy mérje fel a Fő út 32. szám
alatti társasházban lévő, önkormányzati tulajdonú 237/7/A/2.
hrsz. alatti lakás javításának költségeit, valamint értékesítésének a lehetőségét.
4) felkéri a polgármestert, hogy az 1-3 pontokban meghatározott feladatok elkészültét követően készítsen előterjesztést.
Tököl Város Képviselő-testülete a „Szerbiai árvízkárosultak
megsegítésére” (OTP 11784009-20005351) számlaszámra,
100 eFt összeget biztosít a 2013. évi pénzmaradvány keret terhére.

Rendeletek

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(III.28.) számú rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezési szabályairól, azokhoz kapcsolódó
többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról, illetve azokon
közreműködő anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető
díjakról
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló
1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Tököl Város illetékességi területén megkötött házasságokra, valamint a Tököli Polgármesteri
Hivatalnál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre.
Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában
a) hivatali munkaidő: Tököl Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő,
b) hivatali helyiség: Tököl Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által biztosított hivatalos helyiség: házasságkötő terem (2316 Tököl, Fő út 117. Díszterem), Polgármesteri
Hivatal parkolójában erre a célra kialakított terület, illetve az
anyakönyvi események lebonyolítására alkalmas iroda (2316
Tököl, Fő út 117.),
c) szertartás: házasságkötés anyakönyvvezető általi vezetése,
d) alapszolgáltatás:
- hivatali munkaidőn belül a szertartásra biztosított
hivatali helyiség,
- házassági anyakönyve,
- nemzeti színű vállszalag,
- anyakönyvi kitöltő eszköz,
- emléklap,
- ünnepi beszéd,
- gyertya,
- hivatal rendelkezésére álló ünnepi gépi zene,

e) többletszolgáltatás: hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések, kivéve ha a házasulók valamelyikének állapota közeli
halállal fenyeget és ez indokolja a hivatali helyiségen, valamint
a hivatali munkaidőn kívüli szertartást.
A hivatali munkaidőn belül, illetve hivatali munkaidőn
kívül történő
házasságkötések engedélyezésének szabályai
3.§ (1) A szertartás engedélyezését e rendelet 1. sz. melléklete
szerinti nyomtatványon kell kérni az anyakönyvi eseményre
történő bejelentkezéskor.
(2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.
4. § Hivatali munkaidőn belüli szertartás minden hónap első
kettő, keddi és csütörtöki napján 9 órától 14 óráig engedélyezhető, kivéve a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokat.
5. § Hivatali munkaidőn kívüli szertartás minden hónap pénteki napján 13 órától 18 óráig, illetve a szombati napján 10 órától 18 óráig engedélyezhető, kivéve a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokat.
A házasságkötések esetén
a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj
6. § Az alapszolgáltatás, illetve a 2. § e.) pont második fordulatában rögzített eset fennállása tekintetében történő szolgáltatás díjmentes.
7. § (1) Abban az esetben, ha a szertartás hivatali munkaidőn
kívül történik, akkor a többletszolgáltatás ellentételezéseként:
a.) amennyiben legalább az egyik fél Tököl közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik: 0,-Ft,
b.) amennyiben egyik fél sem rendelkezik Tököl közigazgatási területén állandó lakóhellyel: 50.000,-Ft + ÁFA
díjat
kell fizetni szertartásonként.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díj a termek fenntartási
költségén, az anyakönyvvezető, valamint az alapszolgáltatásként rögzített kellékek rendelkezésre állásán kívül semmiféle
más szolgáltatást nem tartalmaz.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott többletszolgáltatás ellenértékeként fizetendő díjat az anyakönyvi eseményekre irányuló bejelentésről készült jegyzőkönyv felvételekor az anyakönyvvezető által átnyújtott csekken kell megfizetni. Ha valamelyik fél külföldi állampolgár, akkor ezt a díjat az iratok
felettes szervtől történő visszaérkezését követően, a szertartás
időpontjának egyeztetésekor kell megfizetni.
(4) Amennyiben a szertartás az Önkormányzat hibájából hiúsul
meg, vagy a szándéknyilatkozatot valamelyik házasuló fél a
szertartás előtt 5 nappal vagy azt megelőzően visszavonja,
vagy a szertartás valamelyik fél egészségügyi állapota miatt
nem tartható meg (mely tény fennállásáról orvosi igazolás benyújtása kötelező), a kérelmező részére a befizetett szolgáltatási díjat a szertartás meghiúsulására okot adó körülmény közlésétől számított 5 napon belül vissza kell fizetni.
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A házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezető
díjazása
8. § Hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság esetén a
közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként bruttó
10.000,-Ft díjazás illeti meg.
Záró rendelkezés
9. § E rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.
10.§ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díj mértékéről szóló 11/2011. (IV. 28.) számú rendelet.
11. § E rendelet rendelkezéseit hatálybalépését követően tett
anyakönyvi eseményekre irányuló bejelentések alapján indult
eljárásokban kell alkalmazni.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014.(V.5.) számú rendelete Tököl Önkormányzat 2013.
évi költségvetésének végrehajtásáról
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban a képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a
2013.évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi költségvetésnek végrehatását
1.995.361eFt, azaz – Egymilliárd-kilencszázkilencvenötmillió-háromszázhatvanegyezer - forint bevétellel,
1.863.057eFt, azaz – Egymilliárd-nyolcszázhatvanhárommillió-ötvenhétezer - forint kiadással és 138 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.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
• költségvetési pénzforgalmi bevételét 1.686.664eFt-ban,
• költségvetési kiadását 1.713.770eFt-ban,
• költségvetési hiányát 27.106eFt-ban
• finanszírozási bevételét 135.668eFt-ban,
• finanszírozási kiadását 137.214eFt-ban,
• finanszírozási egyenlegét (hiány) 1.546eFt-ban,
• az összes hiányt 164.320eFt-ban,
• működési mérleg egyenlegét (többlet) 225.172eFt-ban,
• felhalmozási mérleg egyenlegét (hiány) 34.487eFt-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 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 fogadja el a tényleges létszámokat.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat összes felújítási kiadását 0, azaz –Nulla- forinttal fogadja el, melynek jogszabály
szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat összes felhalmozási
kiadását 634.366eFt-tal, azaz –Hatszázharmincnégymillióháromszázhatvanhatezer- forinttal fogadja el, melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a céltartalékok felhasználását a 12.
számú melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13.
számú melléklet szerint fogadja el.
(9) A képviselő-testület a közvetett támogatások kimutatását
és szöveges indoklását e rendelet 14. számú melléklete szerint
hagyja jóvá.
(10) ) A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 15. számú melléklet szerint fogadja el.
(11) A képviselő-testület a céljellegű támogatások alakulását
a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések
végrehajtását évenkénti bontásban a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület a hitelállomány-kimutatást e rendelet 19. számú melléklete szerint fogadja el.
(15) A képviselő-testület a központi alrendszerből származó
forrásokat a 20. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező feladatait
a 21. számú, az önként vállalt feladatait a 22. számú és az önkormányzat államigazgatási feladatait a 23. számú melléklet
szerint fogadja el.
(17) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i
állapot szerinti vagyonát a 24. számú mellékelt szerint fogadja el.
2.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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