Tököli Tükör melléklete 5. szám – 2014. szeptember

2014. június 30-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete biztosítja az önkormányzat tulajdonában álló Tököli Városfejlesztési Kft. számára a 2014. év harmadik negyedévi működéséhez szükséges 2.350.000 Ft-ot a 2014. évi tartalékkeret terhére.

Tököl Város Képviselő-testülete az ECSEDI-VILL BT: (1055 Budapest, Szent István krt. 13.) kérelmére a Parkerdő u. Rubikon-Ciprus utca
valamint a 415/20 trafó (Gyerek tábor előtt) – Fenyves u. közötti 0,4
kV-os szabadvezeték hálózat felújításához a közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulását megadja.

Tököl Város Képviselő-testülete a FULL-TÁV Kft. (9700 Szombathely,
Szent Imre u. 8.) kérelmére a korábban kiadott közútkezelői hozzájárulás meghosszabbításához nem járul hozzá.

Tököl Város Képviselő-testülete

1./ a Szigetszentmiklós-Tököl Sportegyesület részére, a 2014. évi általános tartalék terhére 1.000.000,- Ft támogatást nyújt a 2014. év II. félévi működési kiadásokra és a nyári edzőtábor megrendezésére, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg,

2./ a Tököli Városi Sportkör részére, a 2014. évi általános tartalék terhére 10.000.000,- Ft támogatást nyújt a 2014. év II. félévi működési kiadásokra, s egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést kösse meg,

3./ a Tököli Polgárőr Egyesület részére, a 2014. évi általános tartalék
terhére a 20/2014.(II.27.) számú határozattal nyújtott támogatást
500.000,-Ft-tal kiegészíti, azzal, hogy az újabb hozzájárulás szintén a
2014. évi működési kiadásokra fordítható, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezete (2. sz. Területi Szervezet) részére 125.000.-Ft támogatást
nyújt a Szervezet szervezésében megvalósuló nyári táborozás 4 gyermek + 1 kísérő tököli táborozó költségeinek finanszírozására a 2014.
évi általános tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármester a támogatási
szerződés aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete a horvátországi árvízkárosultak megsegítésére (K&H 10402142-21423028-00000000) számlaszámra (közleménybe feltüntetni: HU-SOS-HR), 100 eFt összeget biztosít a 2014.
évi általános tartalék terhére.

Tököl Város Képviselő- testülete

1) 880.000,- Ft-ot biztosít a helyi civil közösségek támogatására a 2014.
évi önkormányzati költségvetésében e célra tervezett keret terhére;

2) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázaton a határozat
melléklete szerinti pályázókat az ott megjelölt összegekkel támogatja,

3) felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert, hogy az 2. pontban meghatározott támogatottakkal kössenek szerződést és a pénzügyi lebonyolításról
a 44/2014.(III.27.) számú határozatban jóváhagyott pályázati kiírásnak
megfelelően gondoskodjanak;

4) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat 2. pont szerinti eredményéről
a jelentkezőket tájékoztassa.
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Tököl Város Képviselő-testülete,
1) 2014. augusztus 15. napjától – a rendelkezésre álló személyi juttatás
túllépése nélkül –engedélyezi a Szivárvány Óvodában a megüresedett
óvodatitkári álláshely betöltését.
2) 2014. szeptember 1. napjától engedélyezi a Szivárvány Óvodában a
megüresedett óvodapedagógusi álláshely betöltését.

Tököl Város Képviselő-testülete engedélyezi a Művelődési Központ és
Könyvtárban a megüresedett könyvtárosi álláshely minimum középfokú
könyvtárosi végzettséggel történő betöltését, felsőfokú könyvtáros alkalmazása esetén az illetmény különbözetet biztosítja az intézmény számára.

Tököl Város Képviselő-testülete, a 80/2014. (V.29.) számú képviselőtestületi határozatának 1) pontját az alábbiakra módosítja:

„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 2 csoport esetében a maximális csoportlétszám 20%-kal történő
eltéréséhez.”

Tököl Város Képviselő-testülete, az óvodavezetők beszámolóját a 2014.
szeptemberi, valamint a jelenleg kalkulálható év közbeni beiratkozók
számáról tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete az óvodák beszámolóját a 2013/2014.
nevelési évről tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete az „Ovi-Foci, Ovi-Sport program”
megvalósítása érdekében az Önkormányzat és az Ovi-Foci Közhasznú
Alapítvány között megkötendő, a határozat mellékletét képező támogatási szerződést jóváhagyja.

Tököl Város Képviselő-testülete az iskolai nyári szünet alatt, június 15.
és augusztus 31. közötti időszakra csoportos belépőjegyet biztosít a tököli iskolai, óvodai csoportoknak, csak tanári illetve óvónői vezetéssel,
1030 és 1400 óra közötti időintervallumra, amelynek 2014. díja: 475.Ft/ 3 óra, mely összeg minden évben az inflációval emelkedik. Időtúllépés esetén a teljes árat kell fizetni.

Tököl Város Képviselő-testülete, a 2014. évi parlagfű-mentesítésre beadott ajánlatok közül Árkocsevics Simon vállalkozó ajánlatát fogadja
el bruttó 1 603 183,-Ft vállalási ár erejéig a 2014. évi költségvetésben
2014. évi városgazdálkodási keret terhére.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő testülete a Lakosságorientált Rendőrkapitánysági Koncepcióban megfogalmazottak végrehajtása érdekében a határozat mellékletét képező Megállapodást köti a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, egyben felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás
aláírására. Fedezetként a 2014. évi költségvetésben e célra tervezett keretet jelöli meg.

Tököl Város Képviselő-testülete

A KMOP-4.5.2-11-2012-0005 - „Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje – kapacitásbővítés új épület építésével” című projekt keretében
folyamatban lévő építési beruházás kivitelezése során felmerült pótmunka igény (Csapadékvíz elvezetés térszín alatti megoldása; Parkoló
térburkolattal történő kiépítése; Elektromos munkákhoz kapcsolva, tetőtéri szellőzőgép tűzvédő elhatárolása) megvalósítását jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a pótmunkákat végző kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárást a 191/2012. (IX. 14.) számú
képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzatban
foglaltak szerint indítsa meg.
Az elfogadott ajánlattételi felhívás és dokumentáció az alábbi, az 1997.
évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. § (3) bekezdésének megfelelő szervezeteknek kerüljön megküldésre:
Cégnév:
DUNAGÉP ZRT.
Cégnév:
Baustra Építő építőipari KFT.
Cégnév:
QH-Build Kft.

Tököl Város Képviselő-testülete tájékoztatja Kovács András Tököl, Árnyas utca 15. szám alatti lakost, hogy

1) az általa megfogalmazott kérés teljesítésére, a közvetlen értékesítésre
Tököl város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendeletének 15. § (1) bekezdése szerint nincs lehetőség. Amennyiben a Képviselő-testület értékesítésről dönt, az versenyeztetés útján történik. Az önkormányzati vagyon használatba vagy bérbe adása illetve más módon történő
hasznosítása fő szabályként nyilvános versenyeztetési eljárás eredményeként történhet.

2) a Pesti úti lakótelepen önkormányzati tulajdonú közterületet nem értékesít kereskedelmi egység kialakítása céljából.

Tököl Város Képviselő-testülete

1) tájékoztatja az Aktív 1 Kft-t, hogy helyiségei mellett lévő két üres
helyiség hasznosításáról a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének egyes szabályairól szóló 13/2003. (V.13.) számú önkormányzati rendelet módosítását követően dönt, amely a 2. félévben
várható.

2) a Teleház, Mester utcai bejáratán világítótábla elhelyezéséhez hozzájárul.

3) a Teleház, Mester utcai parkoló oldalán lévő homlokzatára óriásplakát elhelyezéséhez nem járul hozzá.

4) felkéri a polgármestert, hogy az 1-3 szerinti döntése kapcsán a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát
képező 0280 hrsz-ú 2554 m2 nagyságú ingatlanból, az Árnyastó Kft.
1252 m2 nagyságú részt béreljen, 138.610-Ft+ÁFA/év bérleti díj ellenében.

2014. július 11-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete biztosítja Szigetszentmiklós Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság részére a Tököl Városi Uszoda térítésmentes
használatát 2014. augusztus 12-14 között mindhárom napon 11.00 órától 14.00 óráig gyakorlatozás céljából.

Tököl Város Képviselő-testülete, a határozat melléklete szerint meghatalmazza a Fővárosi Vízművek Zrt-z, hogy a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény (a ”Vksztv.”) 80. § (1) bekezdése szerinti, a vízvezetési szolgalmi jog megállapítására, illetve a vízvezetési
szolgalmi jog bejegyzésére alkalmas határozat kiadására irányuló eljárásban az Önkormányzat helyett és nevében az illetékes vízügyi hatóság
előtt eljárjon, az Önkormányzatot ebben a körben képviselje.

Tököl Város Képviselő-testülete a KMOP-4.5.2-11-2012-0005 - „Tököl
Város Önkormányzatának Bölcsődéje – kapacitásbővítés új épület építésével” című projekt keretében folyamatban lévő építési beruházás kivitelezése során felmerült pótmunka igény megvalósításához szükséges
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával, közbeszerzési tanácsadói munka elvégzésével a Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Vadász u. 32. I. em. 3.; Képviseli: Dr. Nedwed Mária ügyvéd)
céget bízza meg, 250.000 Ft + Áfa vállalási ár erejéig, a a 2014. évi tartalékkeret terhére.

Tököl Város Képviselő-testülete a KMOP-4.5.2-11-2012-0005 - „Tököl
Város Önkormányzatának Bölcsődéje – kapacitásbővítés új épület építésével” című projekt keretében eszközök beszerzése” tárgyú, BalázsDiák Kft.-vel kötött szállítási szerződésben szereplő teljesítési határidőt
2014. július 28-ra módosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Városi Sportkör Tököl Egyesületnek
12.917.429.-Ft támogatást nyújt, a Sportpályán megépített műfüves
pálya pályázati önrészének biztosítására. Fedezetként 10.000eFt erejéig
a 260/2013.(XII.30.) számú képviselő-testületi határozat 21. pontjában
e célra meghatározott összeget, a 2.917.429.-Ft erejéig a 2014. évi általános tartalékot jelöli meg. Felkéri a polgármestert, hogy a következő
költségvetési rendelet módosításakor az előirányzatok átvezetéséről
gondoskodjon. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
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2014. augusztus 7-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete, a 2014. augusztus 11.- 2014. október
31. közötti időszakban 16 fő közmunkás foglalkoztatásához hozzájárul,
a közmunkások béréhez szükséges 15%-os önkormányzati hozzájárulást
625 eFt erejéig, a 2014. évi költségvetésben köztéri dekoráció, parkok
rendezésére tervezett 15 mFt előirányzatból való átcsoportosítással biztosítja, egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről
a 2014.évi költségvetés következő módosításakor gondoskodjon.

Tököl Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-31. között a német
testvérváros Klein-Rönnau meghívására 6 fő utazását támogatja. Az
utazás költségeire 1.000.000.- Ft összeget biztosít a 2014. évi költségvetésben a helyi civil közösségek támogatására tervezett előirányzat
maradvány terhére.

Tököl Város Képviselő-testülete a Református Dunamenti Kistérségi
Diakónia részére, a 2014. évi költségvetésben a helyi civil közösségek
támogatására tervezett előirányzat maradvány terhére 100.000,- Ft támogatást nyújt a diakónia által, Majosházán megépülő Hospice Ház
költségéinek hozzájárulásához, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a támogatási szerződést kösse meg,

Tököl Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg a
2014. II. félévi munkatervét.
Szeptember
Tájékoztató a 2014 I. félévi gazdálkodásról
Előterjesztő: polgármester
Tájékoztató a 2014. I. félévi adóbevételek alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Tájékoztató a 2014. I. félévi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: polgármester
Október
Alakuló ülés
Előterjesztő: polgármester
Az óvodák tájékoztatója a 2015/2016. nevelési év beindításáról
Előterjesztő: óvodavezetők
November
SzMSz módosítása
Előterjesztő: polgármester
2015. évi költségvetési koncepció
Előterjesztő: polgármester
December
Tájékoztató a III. negyedéves gazdálkodásról
Előterjesztő: polgármester
A Képviselő-testület 2015. I. félévi munkaterve
Előterjesztő: polgármester
Helyi adó rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
KÖZMEGHALLGATÁS

2014. augusztus 13-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete, az

1) ECSEDI-VILL BT: (1055 Budapest, Szent István krt. 13.) kérelmére
a 415/20 trafó (Gyerek tábor előtt) – Búzavirág u. közötti 0,4 kV-os szabadvezeték hálózat felújításához a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását megadja.

2) Evitek Kft. (1221 Budapest Anna u. 9-11.) kérelmére a Telenor mérőszekrény elhelyezéséhez szükséges kábelfektetéshez a 2639 hrsz.-ú
út vonatkozásában közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását megadja.

Tököl Város Képviselő-testülete, engedélyezi a Hagyományőrző Óvodában a megüresedett pedagógiai asszisztens álláshely betöltését a rendelkezésre álló személyi juttatás túllépése nélkül, a pályázati eljárás lebonyolítását követően azonnal.

Tököl Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Helyi Választási Bizottság tagjait az alábbiak szerint határozza meg:

Tököl Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24.§-ában kapott felhatalmazás alapján

1) 24/2014. (II.27.) számú képviselő-testületi határozatát az alábbiak
szerint módosítja és a szavazatszámláló bizottságok tagjait az alábbiak
szerint egészíti ki:

a) a 2. számú szavazatszámláló bizottság két póttagja közül, Pálinkó
Zsuzsanna a 3. számú szavazatszámláló bizottság tagja lesz.

b) a 4. számú szavazatszámláló bizottság két póttagja közül Litványi
Hajnalka Mária a 8. számú szavazatszámláló bizottság tagja lesz.

c) a 8. számú szavazatszámláló bizottságban Tóth Ágnes korábbi póttag
az szszb tagja lesz, valamint új taggal, Marcsa Ferencnével kiegészül
az szszb.

2) a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tajgait az alábbiak szerint
határozza meg:

Tököl Város Képviselő-testülete a „Tököl Város Önkormányzatának
Bölcsődéje – kapacitásbővítés új épület építésével” című, KMOP -4.5.211-2012-0005 számú pályázat önrészének, illetve támogatásból nem finanszírozott részének fedezetére „Hitelfelvétel” tárgyú, közbeszerzésnek nem minősülő beszerzési eljárás nyertesének a Bírálóbizottság javaslata alapján az OTP Bank Nyrt-t (1051 Budapest, Nádor u.16.)
tekinti.

Tököl Város Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda vezetői feladatainak
ellátásával 5 évre, 2014. augusztus 8 - 2019. július 31-ig Rácz Annamáriát bízza meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Keresztényszellemű Óvodát Támogató Alapítvány székhelyeként az Önkormányzat tulajdonában álló Tököl, Csépi út 6. szám alatti ingatlant jelölje meg,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a székhelyhasználati jogcímet igazoló okiratot aláírja.

Tököl Város Képviselő-testülete, engedélyezi a Napsugár Óvodában a
megüresedett óvodapedagógusi álláshely betöltését a rendelkezésre álló
személyi juttatás túllépése nélkül 2014. szeptember 1. napjától.

Tököl Város Képviselő-testülete a KMOP-4.5.2-11-2012-0005 - Tököl
Város Önkormányzatának Bölcsődéje – kapacitásbővítés új épület építésével – pótmunkák elvégzése” tárgyú nemzeti eljárásrendben lefolytatott, hirdetmény közzététele nélküli Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás nyertesének a DUNAGÉP Zrt.-t (2316 Tököl, Csépi út 221.)
nyilvánítja, az általa meghatározott 9.486.079 Ft + áfa áron.
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Rendeletek

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VII.1.)
számú rendelete Tököl Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 2/2014.(II.28.) számú rendeletének módosításáról

Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-testület)
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014.évi költségvetésről szóló, 2/2014.(II.28.) 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
1.533.069eFt-ban, azaz – Egymilliárd –ötszázharminchárommillióhatvankilencezer- forintban, költségvetési létszámkeretét 159 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 1.277.861eFt-ban,

- költségvetési pénzforgalmi kiadását 1.528.669eFt-ban,
- költségvetési hiányát 250.808eFt-ban,
- finanszírozási bevételét 255.208eFt-ban,
- finanszírozási kiadását 4.400eFt-ban,
- finanszírozási egyenlegét 250.808eFt-ban,
- az összes hiányt 255.208eFt-ban,
- a hiány külső finanszírozását 66.069eFt-ban,
- hiány belső finanszírozását (előző évi pénzmaradvány)
189.139eFt-ban,
- működési mérleg egyenlegét 3.063eFt-ban,
- felhalmozási mérleg egyenlegét (hiány) 3.063eFt-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 8.888eFt-ban, azaz –Nyolcmillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer- 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 315.790eFt-ban, azaz –Háromszáztizenötmillió-hétszázkilencvenezer- forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. számú
melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 18.828eFt-ban, azaz –Tizennyolcmillió-nyolcszázhuszonnyolcezer- forintban állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –Nulla- forintban, működési céltartalékát 0eFt-ban, azaz –Nulla- 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 a kihirdetés napján lép hatályba.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VII.1.)
számú rendelete a szociális támogatásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
13/2013. (XII.20.) számú rendelet módosításáról

Tököl Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján a szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
szóló 13/2013. (XII.20.) számú rendeletének módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 13/2013. (XII.20.) számú rendeletének (továbbiakban: R.) 3.§-át az alábbiak szerint módosítja:
„3. § E rendelet hatálya alá tartozó ellátások szociális rászorultság esetén az alábbiak:
a) Pénzbeli ellátásként
aa) önkormányzati segély,
b) Természetbeni ellátásként
ba) köztemetés,
bb) méltányossági jogcímen megállapított közgyógyellátás,
c) Személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított
ellátásként
ca) étkeztetés, gyermekétkeztetés
cb) házi segítségnyújtás,
cc) családsegítés,
cd) nappali ellátás,
ce) átmeneti elhelyezés,
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d) Gyermekjóléti alapellátásként
da) gyermekjóléti szolgáltatás,
db) gyermekek napközbeni ellátása
dba) bölcsőde.
(2) Az (1) bekezdés a), b) pontjaiban, továbbá ca) és db) alpontjaiban
meghatározott feladatokat az önkormányzat látja el. A cb), cd) és a ce)
alpontokban megnevezett ellátási formák teljesülését az önkormányzat
szerződés útján, a Nyírfaliget Idősek Otthonán (továbbiakban: Idősek
Otthona) keresztül, integrált szervezeti formában biztosítja. A cc), illetve a da) alpontokban meghatározott ellátásokat az önkormányzat a
Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: családsegítő szolgálat) közreműködésével biztosítja.”
2.§ A R. 5.§-át az alábbiak szerint módosítja:
„5. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozó kérelmeken felül az étkezés, a nappali ellátás és az
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátások tekintetében a kérelmeket a polgármesteri hivatal szociális ügyekért felelős igazgatási egységénél, a 3. § (1) bekezdésében meghatározott további ellátások és a
gyermekjóléti alapellátások tekintetében a kérelmeket a szociális szolgáltató intézmény vezetőjénél, vagy az intézményvezető által kijelölt
személynél nyújthatja be az ellátást igénylő személy.
(2) Ha az ellátást igénylő személy
a) cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a kérelmet törvényes képviselője,
b) korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében
részlegesen korlátozott, a kérelmet törvényes képviselője beleegyezésével vagy önállóan,
c) törvényes képviselője ideiglenes gondnok, a kérelmet a
gyámhatóság előzetes jóváhagyásával együtt
terjesztheti elő.
(3) A kérelemhez minden esetben csatolni kell az Szt., a Gyvt., a vonatkozó szakmai jogszabályokban, valamint az e rendeletben előírt mellékleteket.
(4) A 3. § (1) bekezdés a), bb) és a ca) pont szerinti ellátások esetében
benyújtott kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület átruházott határkörében, míg a ba) esetében az Szt. 48. § (1) bekezdése alapján a polgármester (továbbiakban: polgármester), míg ue. rendelkezés ce) és a
dba) pontjait illetően a Szociális és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban: bizottság) dönt. A 3. §-ban felsorolt további ellátások körében
benyújtott kérelmekről az intézmény vezetője dönt.”
3.§ A R. 8.§ 2) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„(2) Önkormányzati segély igényelhető
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy, család
kiadásaihoz való hozzájárulásra (továbbiakban: krízis segély),
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (továbbiakban: rendkívüli gyógyszersegély),
c) gyermek és fiatal felnőtt hátrányos helyzete miatt szükségessé vált anyagi támogatásra (továbbiakban: támogatás),
d) iskoláztatási kiadások mérséklésére (továbbiakban: beiskolázási segély),
e) temetési költségekhez történő hozzájárulásra (továbbiakban: temetési segély).”
4.§ A R. 9.§-a az alábbiak szerint változik:
„9. § (1) Az önkormányzati segéllyel kapcsolatos kérelmet a polgármesteri hivatal szociális ügyekért felelős igazgatási egységénél kell benyújtani. Önkormányzati segély megállapításának kérelemre és hivatalból is helye van.
(2) Önkormányzati segély megállapításának kérelemre és hivatalból is
helye van.
(3) Önkormányzati segély – kivéve a rendkívüli gyógyszersegély –
annak a kérelmezőnek adható, akinek az egy főre jutó havi jövedelme
a) családban élő kérelmező esetén – figyelembe véve a közös
háztartásban együtt élő személyek összes jövedelmét – az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 350%-át
nem haladja meg.
(4) A kérelmező és a vele közös háztarásban élő családtagjai számára

az ugyanabban a tárgyban, 30 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély – a temetési
segély kivételével – nem állapítható meg.
(5) A polgármester önkormányzati segély megállapítása tekintetében a
kérelem beérkezéstől, illetve a hivatalból indult eljárás megindításától
számított 15 napon belül dönt.
(6) Ha az önkormányzati segély megállapítása meghatározott időszakra
előre láthatólag több alkalommal is indokoltnak látszik, a hatóság az
ellátás havi rendszerességgel történő folyósítását rendeli el.
(7) Az önkormányzati segély kifizetéséről, a döntés közlésétől számított
5 napon belül a polgármesteri hivatal pénzügyekért felelős igazgatási
egysége gondoskodik.”
5.§ A R. 10.§-a az alábbiak szerint változik:
„10. § (1) Krízis segély adható e rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontjában
foglaltak esetén, amennyiben a kérelmező létfenntartási gondokkal
küzd, és önmaga illetve családja eltartásáról más módon nem tud gondoskodni.
(2) A krízis segély összege egy alkalomra legalább 3000 forint. A tárgyévben megállapított ellátás összege ellátottanként nem haladhatja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
(3) A krízis segély súlyos betegség, elemi kár, vagy más, előre nem látható ok miatt rendkívüli élethelyzetbe került személy esetén kamatmentes kölcsön (továbbiakban: kölcsön) és vissza nem térítendő támogatás
formájában is nyújtható, amelynek összege legfeljebb 50.000.- Ft lehet.
(4) A kölcsön visszafizetésének időtartama legfeljebb két év.
(5) A kölcsön megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell a
visszafizetés időtartamáról és feltételeiről.
(6) A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal szerződést kell kötni,
amelyben rögzíteni kell a kifizetés módját, a visszafizetés módjára vonatkozó szabályokat, valamint fel kell tüntetni a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is.
(7) Újabb kamatmentes kölcsön, illetve krízis segély csak az előző kamatmentes kölcsön összegének visszafizetését követően folyósítható.
(8) Kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal történő szerződéskötés
a polgármester hatásköre.”
6.§ A R. 10/A.§-a az alábbiak szerint változik:
„10/A. § (1) Rendkívüli gyógyszersegély annak a kérelmezőnek adható,
akinek az egy főre jutó havi jövedelme
a) családban élő esetén – figyelembe véve a közös háztartásban együtt élő személyek összes jövedelmét – az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíjminimum
250%-át
nem haladja meg.
(2) A rendkívüli gyógyszersegélyre való jogosultsághoz a 10. § (1) bekezdésében foglaltakon túl szükséges annak igazolása, hogy a kérelem
benyújtásának napján a kérelmező nem részesül közgyógyellátásban.
(3) A kérelemhez csatolni szükséges a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz eseti vagy havi költségéről szóló igazolást is.
(4) A rendkívüli gyógyszersegély negyedévente adható, melynek egyszeri mértéke a (3) bekezdésben igazolt összeg, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-a lehet.
(5) A rendkívüli gyógyszersegélyre vonatkozó kérelmet azonnal el kell
bírálni.”
7.§ A R. 10/B.§-a az alábbiak szerint változik:
„10/B. § (1) Támogatásban részesül az a 8. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti személy, akinek családja időszakosan létfenntartási gondokkal
küzd, illetve akinek családját alkalmanként többletkiadások terhelik.
Támogatásban részesülhet továbbá az a gyermek, akinek a családjában
az alábbi veszélyeztetettségi tényezők valamelyike fennáll:
a) három vagy többgyermekes család,
b) gyermekét egyedül nevelő szülő,
c) a gyermeket gondozó személy tartósan munkanélküli, illetve tartósan beteg.
(2) Az egyszeri támogatás mértéke legalább 3.000, legfeljebb 10.000
forint.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás gyermekenként kerül
megállapításra.
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(4) A kérelemhez csatolni az Szt. 10. § (1) bekezdése szerinti jövedelemigazolás mellett az e rendelet 10/B. § (1) bekezdésében foglalt körülmények igazolására szolgáló iratokat.”
8.§ A R. 10/C.§-a az alábbiak szerint változik:
„10/C. § (1) Beiskolázási segélyre jogosult a nappali tagozatos
a) általános iskolában tanuló,
b) középfokú iskolában tanuló, legfeljebb a 23. életévének
betöltéséig,
c) felsőoktatásban jogviszonnyal rendelkező hallgató, legfeljebb a 23. életévének betöltéséig.
(2) A kérelem benyújtására minden év augusztus 1. napjától - szeptember 30. napjáig van lehetőség.
(3) A 6. § szerinti jövedelemigazoláson felül be kell nyújtani az oktatási
intézménnyel kapcsolatos jogviszony igazolására vonatkozó dokumentumot.
(4) A beiskolázási segély egyszeri és egységes összegéről a polgármester minden év július 31. napjáig dönt.”
9.§ A R. 10/D.§-a az alábbiak szerint változik:
„10/D.§ (1) Temetési segélyben részesíthető az,
a) aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodik, valamint

b) aki az eltemettetésről gondoskodott annak ellenére, hogy
arra nem volt köteles
és a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti,
(2) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek,
a) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16.§a alapján temetési hozzájárulásban részesül,
b) aki az elhunyt eltemettetésére tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződés alapján köteles.
(3) A temetési segély összege 20.000,-Ft.
(4) A 6. § szerinti jövedelemigazoláson felül a kérelemhez csatolni kell
a temetési költségekről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, és a halotti anyakönyvi kivonatot.
(5) Indokolt esetben a (4) bekezdés szerinti számla utólag is benyújtható.”
9.§ A R. 21.§-a az alábbiak szerint változik, valamint a R. kiegészül
e rendelet mellékletével
„21. § (1) Az étkeztetés személyi térítési díjának mértékét az 1. számú
mellékletben foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.
(2) A térítési díj befizetésének módját és a befizetés elmulasztásának
jogkövetkezményeit a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. §-a tartalmazza.”
10.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő
napon hatályát veszti.
8/2014. (VII.1.) számú rendelet melléklete:
„1. számú melléklet

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(VII.1.)
számú rendelet 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) 2.
számú mellékletének
I. A POLGÁRMESTER FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI JEGYZÉKE;
című része, valamint Egyéb helyi rendeletekben megállapított feladatés hatáskörök része az alábbiak szerint változik:
„A képviselő-testület a polgármesterre ruházza a következő hatáskörök
gyakorlását:
1. elrendeli a jogtalanul felvett, illetve a tartás elmulasztása
miatt kifizetett segély visszafizetését. Erre indokolt esetben
részletfizetést kezdeményez.
2. önkormányzati segélyt állapít meg,
3. szükség szerint dönt az általános tartalék felhasználásáról
1.000eFt-ig, 1.000eFt és 3.000eFt értékhatár között a bizottsági elnökökkel és az alpolgármesterrel történő egyeztetést
követően, ilyen döntéséről a következő képviselő-testületi
ülésen beszámol.
4. gondoskodik az állati hullák ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásáról
5. a település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével vagy megsemmisítésével, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit mutató,
vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli
kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról
6. az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának megszerzéséről, nyilvántartás, és összeírás alapján
7. köztemetést rendel el,
8. az intézmények zavartalan működésének biztosítására, a
tervezett költségvetési bevételek terhére, átmeneti időre évközi (likvid) hitelt vesz fel, éven belüli visszafizetéssel,
9. az Önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók tekintetében – kivéve a törvény által a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás – gyakorolja a munkáltatói jogokat.
10. szociális étkeztetésre való jogosultságot állapít meg,
Egyéb helyi rendeletekben megállapított feladat- és hatáskörök
1. a helyi támogatásokról szóló 2/1990.(III.12) számú rendelet
5.§ (6) bekezdése, 6.§ (6) bekezdése,
2. Tököl önkormányzat címerének és zászlajának megalkotásáról, a címer és zászló használatáról szóló 2/1992.(III.2.)
számú rendelet 6.§ (2) bekezdése;
3. a szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
13/2013.(XII.20.) számú rendelet, 3.§ (1) bekezdése a), ba),
ca),
4. a közterület-használat szabályozásáról, díjazásáról szóló
17/1999. (IX.7.) számú rendelet 1.§ (4) bekezdése, 10.§-a
5. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló
7/2000.(II.15.) számú rendelet 7.§ (3) bekezdése, 21.§ (7) bekezdése,
6. a közművelődésről szóló 18/2000.(X.2.) számú rendelet
4.§-a,
7. 21/2002. (XII.10.) számú rendelet a mezei őrszolgálatáról
2.§ (3) bekezdése, 3.§ (4) bekezdése, 3.§ (5) bekezdése, 3.§
(6) bekezdése,
8. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletének egyes szabályairól
szóló 13/2003. (V.13) számú rendelet 3.§ (2) bekezdése, 6.§
(3) bekezdése, 3.§ (7) bekezdés, 10.§ (9) bekezdés, 14.§ (4)
bekezdése.
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9. az építési jogszabályok által előírt számú gépjármű parkolók kialakításának rendjéről szóló 15/2009.(V.26.) számú rendelet 5.§ (1) bekezdése,
10. Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.)
számú rendelet 8.§ (2) bekezdése, 12.§ (4) bekezdése, 13.§
(6) bekezdése, 17.§ (3) bekezdése, 18.§ (2) bekezdése, 19.§
(2) bekezdése, 20.§, 24.§ (3) bekezdés a) pontja, árverési szabályzat VI., IX., X. pontja,
11. a házszámozásról a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló
17/2012. (X. 12.) számú rendelet 9.§ (1) és (2) bekezdése.
2.§ A rendelet 2. számú mellékletének II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI, A BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS
HATÁSKÖREI JEGYZÉKE; 2. feladat- és hatásköre, A Képviselő-testület az alábbi feladat- és hatáskörét az OMSB-ra ruházza című része
az alábbiakra változik:
„A Képviselő-testület az alábbi feladat- és hatáskörét az OMSB-ra ruházza:
1) szükség szerint, de legalább kétévente egyszer beszámol az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról,
2) Egyéb helyi rendeletekkel biztosított feladat és hatáskörök
a) a címer és zászló használatáról szóló 2/1992.(III.12) számú
önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése
b) szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
13/2013.(XII.20.) számú rendelet 35.§ b) pontja,
c) a közművelődésről szóló 18/2000.(X.2.) számú rendelet
4.§-a, 5.§ (3) bekezdése, 6.§ (1) bekezdése, 8.§ (3) bekezdése,
3.számú melléklete”
3.§ A rendelet 2. számú mellékletének II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI, A BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS
HATÁSKÖREI JEGYZÉKE; 3. feladat- és hatásköre, A Képviselő-testület az alábbi feladat- és hatáskörét a SZEB-re ruházza című része az
alábbiakra változik:
„A Képviselő-testület az alábbi feladat- és hatáskörét a SZEB-re ruházza:
1) a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjrendszer keretében beadott
pályázatok odaítélése a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata
alapján az Oktatási és Művelődési és Sport Bizottság hatáskörébe tartozik.
2) a helyi támogatásokról szóló 2/1990.(III.12.) számú rendelet 5.§ (1)
bekezdése szerint helyi támogatásként nyújtható kamatmentes kölcsön,
és részben vagy egészben vissza nem térítendő pénzügyi támogatás odaítéléséről dönt,
3) szükség szerint, de legalább kétévente egyszer beszámol az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról,
4) Dönt a bizottsági tag döntéshozatalból való kizárásáról
Egyéb helyi rendeletekben megállapított feladat- és hatáskörök
a) a címer és zászló használatáról szóló 2/1992.(III.12) számú
önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése
b) szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
13/2013.(XII.20.) számú rendelet 5.§ (3) bekezdés,
4. § (1) E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba és 2014. július 2.
napján hatályát veszti, rendelkezései 2014. január 1. napjára visszamenő
hatályúak.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.
(VII.1.) számú rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályozásáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja és hatálya
1.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabályoknak a megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítja, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását és egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.
2.§ A rendelet területi hatálya Tököl Város közigazgatási területére terjed ki.
3.§ A rendelet személyi hatálya Tököl Város közigazgatási területén a
természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem
rendelkező társaságokra terjed ki.

Értelmező rendelkezések
4.§ E rendelet alkalmazásában:
a) avar és kerti hulladék: lehullott falomb, avar, gyökérmaradvány, szár,
levél, kaszálék, nyesedék.
b) közigazgatási terület: a Tököl Város Önkormányzat működési területe, mely belterületből és külterületből áll.
c) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője,
birtokosa, kezelője, használója, bérlője.

Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
5.§ (1) A város közigazgatási területén az avar és kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
(2) Az ártalmatlanítás az általános hulladékgazdálkodási elveknek megfelelően elsősorban hasznosítással, komposztálással vagy - a város hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése alapján - a hulladékszállító szolgáltatónak a szelektív zöldhulladék gyűjtés keretén belül való
átadással történhet.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározottakon túl szükséges,
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése ünnepnapok kivételével, hétfőtől péntekig, 15,00 – 21,00 óra között megengedett (ha az adott időpontban nincsen érvényben tűzgyújtási tilalom.)
6.§ Kerti hulladék égetése nem végezhető közterületen.
7.§ (1) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet, a füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani,
szárítani kell. Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti
hulladék) égetni tilos.
(2) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell
lenni. Égetni száraz, tiszta időben, maximum enyhe légmozgás (gyenge
szél) mellett szabad úgy, hogy az égetés a személyi és vagyoni biztonságot ne veszélyeztesse és környezeti kárt ne okozzon.
(3) A kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett, a
tűvédelmi szabályok szigorú betartásával történhet. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(4) Az égés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj,
háztartási étolaj, stb.) vagy egyéb légszennyező, bűzös segédanyag nem
alkalmazható.
(5) A tüzet őrizetlenül hagyni tilos. Az égetés befejezése után a helyszínt
gondosan át kell vizsgálni, az izzást meg kell szüntetni.
8.§ Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (különösen: műanyagot, gumit, vegyszert,
festéket, gyógyszermaradványt és egyéb veszélyes hulladékot.).
9.§ Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási
tilalom idején, illetve annak időtartama alatt.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.
(VII.1.) számú rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Mötv. 8.§ (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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ÁlTAlÁNoS RENDElKEzÉSEK
1.§ A rendelet területi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely)
Tököl Város közigazgatási területén az e rendeletben foglalt szabályokat megszegi.
2.§ E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek
nem minősül, de a rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályaiba ütközik.
3.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a Képviselő-testület
a hatáskör gyakorlását első fokon a jegyzőre ruházza.
4.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatására – e rendeletben foglalt eltérésekkel - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályiról szóló
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni.
5.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás a magatartás észlelésétől – eljárásra jogosult hatóság tudomására jutásától – számított 30
napon belül indítható meg.
6.§ (1) Aki az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályait megszegi, 150.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterületfelügyelő 50.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
7.§ (1) A bírság összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni a
közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartás súlyára, a jogsértés
jellegére.
(2) A bírság kiszabásánál súlyosbító körülményként kell értékelni, ha a
jogsértő magatartást tanúsítót korábban hasonló cselekmény vagy mulasztás miatt a rendelet szerinti jogkövetkezmények bármelyikével sújtották.
(3) Ha az elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyú és a jogsértés a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a jegyző
a Ket. 94.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján felhívja a jogsértő magatartást tanúsítót a jogszabálysértésre és annak jogkövetkezményeire és 20 napos határidő megadásával végzésben kötelezi annak
megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására.
EGYES KÖzÖSSÉGI EGYÜTTÉlÉS AlAPVETŐ
SzABÁlYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSoK

Városi jelképek használatával összefüggő magatartások
8.§ Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a város jelképeit, zászlaját vagy Tököl város nevét engedély nélkül felhasználja,
vagy az annak használatára vonatkozó engedélyben előírt feltételeket,
illetve az ezek használatáról szóló rendeletben foglaltakat megszegi.

Közterület használat
9.§ Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el,
aki Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1999.(IX.7.)
számú, a közterület-használat szabályozásáról, díjazásáról szóló rendeletének szabályaitól eltérő módon, az abban foglalt előírások megszegésével veszi igénybe, vagy használja a közterületeket.

Köztisztaság
10.§ Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ
el, aki Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2004.(VII.27.) számú, a köztisztaságról szóló rendeletét megsértve
a) a használatában lévő (tulajdonában, bérleményében, sbt.) ingatlana,
üzlete előtti járdát, (kiépített járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területét nem
gondozza, nem tartja tisztán, nem szemét- és gyom mentesíti, nem gondoskodik a hó eltakarításáról és az ónos eső, hó, jég okozta síkosság
mentesítéséről,
b) az ingatlan, üzlet melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartásáról, gyommentesítéséről nem gondoskodik,
c) akár beépített, akár beépítetlen ingatlana, üzlete tisztántartásáról,

gyommentesítéséről, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, az első sövénykerítések rendszeres karbantartásáról
nem gondoskodik,
d) utcai árusítást követően a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét nem tartja tisztán, a keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, annak
eltávolításáról nem gondoskodik,
e) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel
beszennyezi, megrongálja,
f) közterületeken szemetet, hulladékot elszór, eldob, oda szennyes vagy
egészségre ártalmas folyadékot kivezet, kiönt,
g) közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) engedély nélkül kivágja, megrongálja, csonkítja, leszakítja, a parkosított
és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használja,
h) közterületen szeszesitalt fogyaszt (a tilalom nem vonatkozik a közterületen elhelyezett elárusítóhelyekre és közvetlen környezetükre, valamint a majális jellegű rendezvények során ideiglenes jelleggel kitelepült árusítóhelyek környékére)
i) önkormányzati engedély nélkül közterületet elfoglal, azon építési,
bontási és egyéb anyagokat tárol, illetve az engedély lejártát követően
a helyet és környékét nem tisztítja meg, a keletkezett hulladékot, szemetet a saját költségén nem szállítatja el,
j) bármilyen szállítmány le- vagy felrakásakor, illetve szállítás közben
a közterületet beszennyezi és annak megtisztításáról azonnal nem gondoskodik,
k) a lakásra és tartózkodásra szolgáló épületek közösen, vagy idegenek
által is használt részeinek (udvar, kapubejáró, folyosó, pince stb.) tisztántartásáról, rendszeres takarításáról nem gondoskodik,
l) az ingatlanán a kártékony állatok (egér, patkány stb.) irtásáról nem
gondoskodik,
m) az illemhelyek, latrinák űrgödrét a szükségeshez képest nem üríti,
tartalmát a hatóságok által kijelölt helyre, a hatósági előírásoknak megfelelően nem szállíttatja el,
n) a tulajdonában lévő épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára csorgását nem akadályozza meg, valamint az esővíz elszikkasztásáról nem az
OTÉK-ban előírtaknak megfelelően gondoskodik, valamint a lehullott
csapadékvíz elszikkasztásáról nem úgy gondoskodik, hogy az a szomszédos épületeket ne károsítsa, vagy a járdán vízelvezetés céljára, illetve
csapadékvíz szikkasztására árkot, mélyedést vág ki,
o) lakóterületen a növények telepítésekor az ingatlanok határától a következő kötelező ültetési távolságokat nem tartja be:
1) szőlő, valamint 3m-nél magasabbra nem növő bokor (élő
sövény) esetében legalább 1 méter,
2) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa
esetén legalább 2 méter,
3) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor (élő sövény) esetében legalább 3 méter.
p) üdülőterületeken a növények telepítésekor az ingatlanok határától a
következő kötelező ültetési távolságokat nem tartja be:
1) szőlő, valamint 3m-nél magasabbra nem növő bokor (élő
sövény) esetében legalább 1 méter
2) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa
esetén legalább 2 méter
3) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor (élő sövény) esetében legalább 3 méter
Állattartás
11.§ Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ
el, aki Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2010.(III.30.) számú, a helyi állattartás szabályiról szóló rendeletét
(továbbiakban: állattartási rendelet) megsértve
a) az állattartási rendelet mellékletben meghatározott állattartási védőtávolságok, a Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló hatályos önkormányzati rendelet, valamint az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályokban foglal szabályokat be nem tartva, a lakosság
nyugalmának zavarásával (zaj, bűz stb.) tart,
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b) úgy helyezi el a haszonállat tartására szolgáló épületet, az ahhoz tartozó kifutót, illetve trágya és trágyalé-tárolót, hogy az nem felel meg
az állattartási rendelet 1. számú mellékletében meghatározott védőtávolságoknak, valamint nem létesít hézagmentesen fedett, zárt és vízzáró
trágya- és trágyalétárolót,
c) az istállót, ólat, ketrecet nem rendszeresen, szükség szerint takarítja,
nem gondoskodik a rovarok – különösen a legyek – irtásáról,
d) haszonállatot alom nélkül, „hígtrágyásan” tart,
e) nem a jó gazda gondosságával alakítja ki az állat fajának, fajtájának
és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételeket,
f) nem biztosítja az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát, szükség szerint takarítását, fertőtlenítését, a káros rovarok és rágcsálók rendszeres irtását,
g) nem gondoskodik az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról,
h) a kedvtelésből tartott állat ürülékét a közterületről nem távolítja el,
i) az állatot elűzi, elhagyja vagy kiteszi,
j) az önkormányzat közigazgatási területén belül veszélyes állatot tart,
k) az egylakásos és a többlakásos kertes családi házak udvarán háztartásonként az eb korától és fajtájától függetlenül két ebnél - és egyszeri
szaporulata három hónapos korig – többet tart, üdülőterületen, a parkerdőben; többlakásos épületben; társasházban és ezek udvarain lakásonként egy ebnél - és egyszeri szaporulata három hónapos korig – többet tart, és előzetesen nem szerzi be a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság külön engedélyét,
l) úgy tart ebet, hogy az el tud kóborolni, közterületre felügyelet nélkül
ki tud jutni, illetve tartása a lakosság nyugalmát zavarja (bűz, zaj, stb.),
bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart,
m) többlakásos épület erkélyén, folyosóján ebet tart, a közös használatú
udvaron pedig a szomszédok írásbeli beleegyezése nélkül tart ebet,
n) közterületen, lakóház folyosóján és lépcsőházban az ebet fajtára való
megkülönböztetés nélkül póráz nélkül, a 20 cm vagy azt meghaladó
marmagasságú ebet pedig szájkosár nélkül sétáltat,
o) nem gondoskodik arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös
használatú területét, helységeit (gyalogjárda, sétány, park, lépcsőház,
stb.) ne szennyezze. Az e területeken keletkezett szilárd ürüléket az állattartó nem távolítja el haladéktalanul.
p) ebet - a vakvezető eb és a jelző eb kivételével - a vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére és kegyeleti helyre, ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe, diákszállásra, az olyan parkba, zöldterületre, nyílt vízfelületre és
tóba, ahol tábla tiltja az ebek beengedését és bevitelét beenged vagy bevisz,
r) három hónaposnál idősebb ebet - a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból tartott állatok kivételével - veszettség ellen nem
oltat be (a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, az első oltást
követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként)
s) kertes családi házban és udvarán háztartásonként-fajtára való tekintet
nélkül két macskánál – és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig – többet
tart, üdülőterületen, a parkerdőben; többlakásos társasházban és udvarán
lakásonként egy macskánál – és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig
– többet tart,
t) az épület tulajdonosa, illetőleg kezelője a köz- és lakóépületekben elszaporodott macskák eltávolításáról nem gondoskodik.
Vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartása
11.§ Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ
el, aki Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011.(IV.1.) számú, a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendeletében foglaltakat nem tartja be.
Utca és házszámtábla elhelyezése
12.§ Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ
el, aki Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2012.(X.12.) számú, a házszámozásról a házszám, a helyrajzi szám
megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló
rendeletében foglaltakat nem tartja be.
a) az épület használatbavételének napjával együtt, illetve a telekalakítást
követő 60 napon belül nem helyezi el az épület közterülettel érintkező
homlokzatán, annak bejárat felőli részén a házszámtáblát,
b) a házszámtábla feltüntető tábla saját költségen történő elhelyezéséről

folyamatos karbantartásáról, pótlásáról nem gondoskodik,
c) a házszámtáblát megrongálja, beszennyezi, szövegét megváltoztatja,
illetőleg eltávolítja (a karbantartás időtartamát kivéve)

Avar és kerti hulladék égetése
13.§ Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ
el, aki Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014.(VII.1.) számú, avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi
szabályozásáról szóló rendeletében foglaltakat megsértve
a) az abban foglalt időpontokon túl avart és kerti hulladékot nyílttéren
éget,
b) kerti hulladékot közterületen éget,
c) nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) éget,
d) tüzet őrizetlenül hagy, az égetés befejezése után nem szünteti meg
az izzást,
e) az égetendő kerti hulladékkal más kommunális, illetve ipari eredetű
hulladékot (különösen: műanyagot, gumit, vegyszert, festéket,
gyógyszermaradványt és egyéb veszélyes hulladékot.) éget.

Közterületi játszóterek használatának rendje
14.§ 1) A játszótereket kizárólag 14 éven aluli gyermekek, 8 éven aluli
gyermekek csak felnőtt kíséretével használhatják.
2) A játszóterek használói és felnőtt kísérői felelősek a játszóeszközök
rendeltetésszerű és balesetmentes használatáért, a játszóterek állapotának megőrzéséért, továbbá kötelesek az észlelt rongálást, balesetveszélyt a Tököli Polgárőr Egyesület munkatársának vagy a Tököli Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának bejelenteni.
3) A játszótereken dohányozni, szemetelni, kutyát behozni és alkoholt
fogyasztani tilos.
4) A játszóterek nyitva tartási ideje október 1-től március 31-ig 09.0019.00; április 1-től szeptember 30-ig 08.00-21.00 óráig tart. Fent nevezett időszakon kívül a játszótereket használni, azok területén tartózkodni
tilos.
5) Aki az 1)-4) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket nem tartja be a
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

zÁRó RENDElKEzÉSEK
14.§ Ez a rendelet 2014. augusztus 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások miatt indult eljárásokban kell alkalmazni.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.
(VIII.8.) számú rendelete a házszámozásról a házszám, a helyrajzi
szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól

Tököl Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja
1.§ A rendelet célja, az utcanév, a házszámozás, és a házszám-megjelölés szabályainak megállapítása a város működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek javítása érdekében.

A rendelet hatálya
2.§ (1) A rendelet hatálya Tököl város közigazgatási területén lévő utcák
elnevezésére, a lakó, igazgatási és egyéb épületek, építési telkek, földrészletek házszámának megállapítására, annak feltüntetési módjára, valamint az érintett ingatlanok tulajdonosaira terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) egyéb épület: az ipari, a kereskedelmi, szolgáltató, a vendéglátó, az egyházi, az oktatási, az egészségügyi, a szociális, a szálláshely szolgáltató, a közösségi szórakoztató,
kulturális, továbbá minden olyan épület, amelyben lakás
található.
b) építési telek: beépítésre szánt területen fekvő, az építési
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szabályoknak megfelelően kialakított és közterületnek
gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott, magánútról
gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető telek.
c) Házszámtábla: az épület, az építési telek közterületi, magánúti sorszámát, a belterületi, külterületi településrész
nevét és az épület sorszámát, illetve az előbbiek hiányában
helyrajzi számát jelöli meg. A sorszám mellett a közterület
neve is feltüntethető.

Az utca elnevezés indítványozásának rendje, elfogadása
3.§ (1) a) Az utcanév felvételét vagy megváltoztatását az ott lakó ingatlantulajdonosok többsége kérheti, illetve kezdeményezheti.
b) Az elnevezést indítványozhatja a Képviselő-testület valamely bizottsága is.
(2) Az utcanév felvételéről, illetve megváltoztatásáról az Önkormányzat Képviselő-testülete határozattal dönt.

Utcanév megállapítás
4.§ (1) Új utca nevét a terület kialakítását, illetve közterületenként
való bejegyzését követő 90 napon belül kell megállapítani. A 90 napos
határidőt a kialakítási, illetve a bejegyzést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől kell számítani.
(2) Utcanevet csak indokolt esetben szabad megváltoztatni, akkor
a) ha útszabályozás, telekalakítás vagy más városrendezési
intézkedés következtében a meglévő utca több, egymástól
elkülönülő részre osztódik,
b) ha több utcanév hasonlósága (alakja, kiejtése) miatt a pontos tájékozódást megnehezíti.

Az elnevezésekkel és az utca névtáblák kihelyezésével kapcsolatos
szabályok
5.§ (1) Élő személyről utcát elnevezni nem lehet.
(2) A városban azonos elnevezésű utcák nem lehetnek.
(3) Az utcanév megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi
hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.

A házszámozás szabályai
6.§ (1) A lakó-, az igazgatási és egyéb épületeket, valamint az építési
telkeket házszámmal kell ellátni, ha házszámozásra nincsen mód az ingatlant helyrajzi számával kell megjelölni.
(2) A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – arab
szám és alátöréssel az ABC betűit vagy újabb arab számot felhasználó
kombináció lehet, illetve az előbbiekhez még további, lépcsőházra, épületre utalás tehető.

(3) Ha az ingatlan több úttal érintkezik a házszámozást az ingatlanon
található felülépítmény utcafronti főhomlokzata határozza meg.
(4) Az egy helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlannak az alábbiak
szerint kell házszámot adni:
a.) beépítetlen vagy egy házszámot igénylő rendeltetési egységgel beépített ingatlant egy arab számmal vagy az arab
számhoz alkalmazott betűjel alátöréssel kell ellátni ;
b.) egy helyrajzi számon található, több házszámot igénylő
önálló rendeltetési egység esetén – az adott területen kialakult gyakorlatra is figyelemmel – a több házszámot
igénylő önálló rendeltetési egységeket önálló arab számmal vagy az arab számhoz alkalmazott betűjeles alátöréssel kell kifejezni;
c.) egy helyrajzi számon található több önálló, különálló lakótömb esetén a b.) pontban meghatározottakat kell alkalmazni;

d.) A többszintes, többlakásos társasházak számozása a házszám jelölése mellett a lépcsőház jelölése az ABC nagybetűivel, az emeletszint (a földszint és a tetőtér kivételével) arab szám jelöléssel, valamint az ajtószám szintén
arab szám jelöléssel történhet.
e.) Amennyiben a meglévő házszámok összevonása válik
szükségessé, az eredeti házszámok kötőjellel történő öszszevont formáját kell megállapítani. Amennyiben az lehetséges, a házszámok összeolvadására is sor kerülhet az
alátörés megszűnésével;
f.) A számozás és alátörés alkalmazása során elsősorban a
meglévő állapot megtartására kell törekedni.
7.§ (1) A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt
esetben kerülhet sor. Ekkor arra kell törekedni, hogy a házszám változtatás minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.
(2) Az ingatlanok házszámát a városközponttól kifelé haladva, növekvő
számsorrendben, illetőleg ABC rendben úgy kell megállapítani, hogy
az utca jobb oldala páratlan, míg a bal oldala páros számozást kapjon.
(3) Kivételt képezhetnek:
a.) az általánostól eltérő beépítésű területek, különösen az
egyoldalú beépítésű utca, tér
b.) azok a területek, ahol a számozás az (1) bekezdésben rögzített szabálytól eltérően, de áttekinthető, követhető rend
szerint alakult ki és az újraszámozás kedvezőtlenebb helyzetet teremtene.
8.§ (1) Teljesen vagy részben már beépített területen a házszámozás a
kialakult állapotnak megfelelően történhet.
(2) Az újonnan kialakuló közterületeknél a házszámot a környező utcákban kialakult állapot figyelembevételével kell meghatározni.
(3) A zsákutcát a bejáratától kezdve kell számozni.
(4) Új házszámot rendezetlen, keveredett, nem egyértelmű házszámozás
esetén lehet megállapítani.
9.§ (1) A házszámozással kapcsolatos ügyekben első fokon a polgármester jár el.
(2) E jogkörében eljárva a polgármester
a) dönt a házszámok megállapításáról,
b) dönt az ingatlanok átszámozásáról,
c) kötelezi az ingatlantulajdonosokat a megállapított házszám
feltüntetésére,
d) kötelezi az ingatlantulajdonosokat az utcanévtábla kihelyezésének tűrésére,
e) dönt a jogosulatlan házszám használatának megszüntetéséről.
(3) Az ingatlanok házszámozásának megváltoztatása különösen akkor
indokolt, ha
a) több ingatlan azonos utcanévvel és azonos házszámmal
szerepel a hivatalos nyilvántartásban,
b) az ingatlan valóságban használt címe és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett címe nem egyezik,
c) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult
növekvő számsorban található,
d) az ingatlan megosztására,
e) az ingatlanok egyesítésére kerül sor.
10.§ (1) A házszámozási hatósági eljárás kérelemre vagy hivatalból
indul. A kérelemben meg kell jelölni az ingatlan fekvését, helyrajzi számát, tulajdonosát, használóját továbbá a házszámozási kérelem okát.
(2) Új út vagy telek kialakításakor az eljárást hivatalból kell megindítani. Ilyen esetben az eljárás az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről
rendelkező jogerős határozat hivatali átvételével veszi kezdetét.
(3) A tényállás tisztázása érdekében be kell szerezni a lakcímnyilvántartó szerv kimutatását az ingatlanba bejelentkezett személyekről és
minden esetben helyszíni szemlét kell tartani.
(4) A határozatot közölni kell az érintett tulajdonosokkal, továbbá az
ingatlanba bejelentkezett személyekkel is. A fent felsoroltakon túl a
címnyilvántartást vezető helyi szervezet a jogerős határozat megküldésével tájékoztatni kell.
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Házszám elhelyezése
11.§ (1) A házszám megjelölésére – a várható időjárási hatásoknak ellenálló – házszámtáblát kell elhelyezni az épület használatbavételének
napjával együtt, illetve a telekalakítást követő 60 napon belül.
(2) A házszámot az épület közterülettel érintkező homlokzatán, annak
bejárat felőli részén, előkertes beépítési mód esetén, amennyiben közterületről a házszám nem lenne olvasható a kerítésen a bejárat mellett,
kerítés hiányában a telek közterületi határvonalán fém, műanyag, illetve
fa rudazatra erősítve kell elhelyezni. (3) A beépítetlen építési telek, illetve nyúlványtelek esetén a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(4) A helyrajzi szám feltüntetésére a házszámtábla elhelyezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(4) A házszámtábla feltüntető tábla saját költségen történő elhelyezéséről folyamatos karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
(5) A házszámtáblák megrongálása, beszennyezése, szövegének megváltoztatása, illetőleg eltávolítása -a karbantartás időtartamát kivéve- tilos.
Hatályba léptető rendelkezés

12.§ (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti a házszámozásról a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló 17/2012. (X.12.) számú rendelet.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.
(VIII.8.) számú rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
11/2014. (VII.1.) számú rendelet módosításáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2014. (VII.1.) számú rendeletét
(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 12.§-a az alábbiakra változik:
„12.§ Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ
el, aki Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014.(VIII.8.) számú, a házszámozásról a házszám, a helyrajzi szám
megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló
rendeletében foglaltakat be nem tartva:
a) az épület használatbavételének napjával együtt, illetve a telekalakítást
követő 60 napon belül nem helyezi el az épület közterülettel érintkező
homlokzatán, annak bejárat felőli részén a házszámtáblát,
b) a házszámtábla feltüntető tábla saját költségen történő elhelyezéséről
folyamatos karbantartásáról, pótlásáról nem gondoskodik,
c) a házszámtáblát megrongálja, beszennyezi, szövegét megváltoztatja,
illetőleg eltávolítja (a karbantartás időtartamát kivéve).”
2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.

Tököl új szennyvíz-szolgáltója: a Fővárosi Vízművek zrt. üzemeltetése

A Víziközmű törvény szolgáltatókkal szemben támasztott, az ellátás
korábbinál nagyobb biztonságát és magasabb színvonalát célzó követelményeinek hatására jelentősen csökkent az országban a víz- és csatornaszolgáltatási tevékenység ellátására jogosult szolgáltatók száma.
A közel másfél évszázados szolgáltatói múltra visszatekintő Fővárosi
Vízművek Zrt. egyike annak a 46 cégnek, amely a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal engedélye alapján rendelkezik e jogosultsággal. A szolgáltatók számának jelentős csökkenése azt eredményezte, hogy számos településnek új szolgáltatót kellett választania. E
folyamat részeként 2014. december 3-tól vette át társaságunk Tököl
ivóvíz- és csatornaszolgáltatását. 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.

Mindent megtettünk és ezután is megteszünk annak érdekében, hogy a
város ivóvíz-szolgáltatásának és szennyvíz-elvezetési és -tisztítási szolgáltatásának átvétele zökkenőmentesen történjen, ügyfeleink ellátása
zavartalan legyen. Ennek érdekében már az átvételt megelőzően – ahogyan minden újonnan csatlakozó település esetében - igyekeztünk a legszélesebb körű, átfogó tájékoztatást nyújtani a tököli ügyfeleknek. Mind
társaságunk, mind a település honlapján tájékoztatót helyeztünk el, az
érintett ügyfeleket pedig egy köszöntő levél formájában tájékoztattuk
a szolgáltató-váltásról és az azzal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.
Társaságunk amellett, hogy felelős szolgáltatóként elsődleges szempontnak tartja ügyfelei elégedettségét, törekszik arra, hogy felelős munkáltató is legyen. Ennek megfelelően a szolgáltatás átvételének előkészítésével egyidőben már a korábbi szolgáltató, a Tököli Víz- és Csatornamű Kft. munkavállalóinak alkalmazásáról is megelőző
tárgyalásokat folytattunk. Ennek eredményeként valamennyi TVCS-alkalmazott számára munkalehetőséget kínáltunk korábbi jövedelmük,
valamint a munkavégzés helye, illetve a munkarend megtartása mellett.

A Fővárosi Vízművek egyaránt kiemelt figyelmet fordít az ellátás biztonságára, ügyfélkiszolgálásának korszerűsítésére, ügyfelei kényelmére
és a hatékony, költségtakarékos működésre. Ez utóbbi az alapja a tar-

tósan kedvező vízdíjak mellett is fenntartható szolgáltatásbiztonságnak,
melynek éppúgy része a rendszeres karbantartás, felújítás, mint a folyamatos vízminőség-ellenőrzés.

A település szolgáltatójaként az eltelt fél évben már számos lépést tettünk annak érdekében, hogy a szolgáltatás színvonalát emeljük és a
hosszú távon is fenntartható biztonságát fokozzuk. Az elmúlt időszakban 137-ről 95-re csökkentettük a nem működő közterületi szennyvíz
kisátemelők számát, megkezdtük az átemelők felújítását, melynek során
az elektromos szekrények cseréjére, valamint a szivattyúk felújítására,
kiváltására az idei évben több mint 60 millió forintot fordít társaságunk.
Jelenleg havonta átalagosan 30 esetben kell a meghibásodott átemelőszivattyúk javítását elvégeznünk, ami részben az átvett berendezések
állapotára vezethető vissza, részben a lakosság nem megfelelő csatornahasználatából ered. Ezúton is kérjük és megköszönjük a tököli ügyfeleink együttműködését abban, hogy a csatornába ne öntsenek, dobjanak
olyan anyagokat, tárgyakat, amelyek annak eltömődéséhez, dugulásához, végső soron a berendezések meghibásodásához vezet.

A szolgáltatási terület bővülésekor, az újabb települések csatlakozásakor
a már kialakított rendszerbe integráltuk új felhasználóink kiszolgálását
is. Amikor a leolvasás és számlázás gyakoriságát meghatároztuk szolgáltatási területünkön, ügyfél-kategóriánként a lehető legnagyobb költséghatékonyságra törekedve alakítottuk ki a jelenlegi számlázási gyakoriságot. Ebben a lakossági ügyfeleket kéthavi számlázásba soroltuk.
Ennek oka, hogy a havi számlázásnak kétszeres a költsége a kéthavihoz
képest, míg az ennél ritkább számlázás az ügyfelekre róna időszakosan
nagy terheket. E számlázási rendet üzletszabályzatunkban rögzítettük,
és a szerint járunk el.

A váltással kapcsolatos legfontosabb teendők és változások

Szerződéskötés
Lakossági ügyfelek esetében a vonatkozó jogszabály rendelkezése alapján a szerződés ráutaló magatartással létrejön, de a szükséges adattisztítások után a szerződéseket papír alapon is megküldjük a felhasználóknak. A szerződés mellékletét képező üzletszabályzatunk a www.vizmuvek.hu oldalon tekinthető meg és tölthető le.
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leolvasás és számlázás
Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás elszámolását az átvétel idején tartott
vízmérő-leolvasás eredménye, vagy annak hiányában az átadás-átvétel
idejére arányosított mérőállás alapján indítottuk, és ezt követően kéthavonta végezzük a leolvasást. A soron következő leolvasási és mérőállás-diktálási időszakokról rendszeresen tájékoztatjuk ügyfeleinket a
vízdíj- és csatornadíj-számlákban.
A szolgáltató-váltást követően még érkezhettek az átvételt megelőző
fogyasztási időszakra vonatkozó számlák a korábbi szolgáltatótól.
Ezekkel a számlákkal és kiegyenlítésükkel kapcsolatos, továbbá a szolgáltató-váltást megelőző időszakra vonatkozó észrevételeket továbbra
is az előző szolgáltató, a Szigeti Vízművek Kft. fogadja.
A vízdíj- és csatornadíj-számlákat lakossági felhasználók esetében kéthavonta, nem lakossági felhasználók esetében havonta állítja ki társaságunk.

Díjfizetés
A számlák kiegyenlítésére csoportos beszedési megbízással, átutalással
vagy postai csekken is lehetőségük van ügyfeleinknek. Fontos azonban,
hogy az új szolgáltató által kibocsátott számlák csoportos beszedési
megbízással történő kiegyenlítéséhez a számlavezető banknál új meghatalmazást kell adni.
Fontos még tudni, hogy az igénybe vett szolgáltatás utáni díjfizetési kötelezettség szerződéskötés hiányában is fennáll, tehát ha valaki nem küldi
vissza aláírva a kapott szolgáltatási szerződést, de továbbra is fogyasztja
a vizet és használja a csatornahálózatot, annak a díját meg kell fizetni.

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

Moratórium az engedély nélküli csatornabekötések bejelentésére
Társaságunk a nyilvántartásában nem szereplő víz- és csatornabekötések feltárásának, továbbá a csapadékvíz illegális módon közcsatornába
történő elvezetésének megszüntetése érdekében moratóriumot hirdetett.
A moratórium a Szigetszentmiklós város közigazgatási területén lévő
ingatlanokra 2013. december 3-átől 2014. február 2-áig állt fenn. A moratóriumi időszak alatt bejelentett illegális ivóvíz- és csatornabekötések
esetében eltekintettünk a visszamenőleges számlázástól és az emelt díj
alkalmazásától.

Ügyfélszolgálat
Előfordulhatott, hogy a szolgáltató-váltás miatt egyes ügyfélszolgálati
folyamatok teljes körű ügyintézése hosszabb átfutási időt vett, illetve
vesz igénybe, amiért ezúton is a tököli ügyfelek elnézését kérjük.

Hibabejelentés
Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást érintő hibabejelentéseket egyaránt
a Vízvonal 06-40-247-247-es telefonszámán az 1-es menüpont alatt fogadják munkatársaink a nap 24 órájában.

Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

A további elérhetőségeinkről és az aktuális nyitvatartási időkről, illetve
számos más, a szolgáltatással kapcsolatos kérdésről a www.vizmuvek.hu
oldalunkon adunk tájékoztatást, ahol részéletes üzletszabályzatunk is

elérhető. Őszintén reméljük, hogy Tököl városának lakóit is elégedett
ügyfeleink közt tarthatjuk majd számon a jövőben!
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