Tököli Tükör melléklete 4. szám – 2015. november

A Városházi Hírmondóban megjelenő döntések, terjedelmük miatt nem minden esetben kerülnek be teljes szövegben, ezért tájékoztatjuk a kiadvány olvasóit, hogy a teljes terjedelmű döntések a http://info.tokol.hu/dokumentumok/jegyzokonyvek oldalon, valamint a könyvtárban
megtekinthetők.
2015. június 24-ei ülés

Tököl Város Képviselő-testülete, 2015. évi költségvetésben e
célra tervezett előirányzat terhére a Magyar Vöröskereszt Pest
Megyei Szervezete (2. sz. Területi Szervezet) részére 125.000.Ft támogatást nyújt a Szervezet szervezésében megvalósuló
nyári táborozás 5 tököli gyermek, táborozó költségeinek finanszírozására, egyben felhatalmazza a polgármester a támogatási
szerződés aláírására.

Tököl Város Képviselő testülete a Dunamenti Erőmű-Dunavarsány 132 kV-os közcélú távvezeték Szigetcsép alállomáshoz vezető nyomvonal dokumentációját megismerte, azzal kapcsolatban észrevételt nem tesz.

Tököl Város Képviselő-testülete, a TERVLAND Kft (2030
Érd, Ferenc u. 26.) kérelemére, a Tököl, Mester utcai vasúti átjáró felújításával kapcsolatos forgalomtereléshez (Mester u.Akácos u.–Kossuth L.u.–Ledina dűlő) közútkezelői szempontból hozzájárul. Felhatalmazza a polgármestert, a hozzájárulások aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete, csatlakozik a Köztársasági
Elnök Úr az „Élő Bolygónk” elnevezésű klímavédelmi kezdeményezéshez. Mindent megtesz, hogy az aláírásgyűjtésre szolgáló www.elobolygonk.hu honlapot népszerűsítse, annak érdekében, hogy minél többen csatlakozzanak az aláírásgyűjtéshez.
Tököl Város Képviselő-testülete,

1) a Vodafone Magyarország Zrt-vel 2015. augusztus 2. napjával, az előterjesztés szerinti tartalommal Megállapodást köt az
Önkormányzat és intézményei hivatali mobiltelefon szolgáltatásának biztosítása érdekében az előterjesztés szerinti tartalommal, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyedi előfizetési szerződéseket megkösse.

2) utasítja a polgármestert, hogy a vezetékes és rádiótelefonok
használatára vonatkozó szabályzatot a soron következő ülésre
terjessze a Képviselő-testület elé.

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

Tököl Város Képviselő-testülete a 88/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős és az államháztartásért felelős miniszterek felhívására pályázatot nyújt be Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása keretében a Tököl, Csépi út
57. sz., 1853 hrsz. alatt található Szivárvány Óvoda tetőfelújítása (lapostető kiváltása magastetőre) érdekében.
A beruházás megvalósításához szükséges önrészt, max.
br. 1.600.000 Ft erejéig a 2015. évi költségvetés terhére
biztosítja.
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása keretében a
tököli 1938/1. hrsz-ú Kölcsey utca útburkolatának és
az ahhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer felújítása érdekében.

A beruházás megvalósításához szükséges önrészt, max.
br. 2.700.000 Ft erejéig a 2015. évi költségvetés terhére
biztosítja.
c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása
keretében a tököli, 2640/18. hrsz.-ú, Weöres Sándor Általános Iskola Kisfaludy u. 2. sz. alatti épületében lévő
tornaterem felújítása érdekében.

A beruházás megvalósításához szükséges önrészt, max.
br. 3.600.000 Ft erejéig a 2015. évi költségvetés terhére
biztosítja.

Tököl Város Képviselő- testülete

1) 900.000,- Ft-ot biztosít a helyi civil közösségek támogatására
a 2015. évi önkormányzati költségvetésében a helyi civil közösségek támogatására tervezett előirányzat 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 48/2015.(IV.30.) 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, az óvodák működéséről szóló
beszámolót tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Napsugár Óvoda vezetőjének
– Rácz Annamáriának – tartós távolléte idejére – előre láthatólag
2015. augusztus 15-től 2018. augusztus 15-ig – a vezetői feladatok ellátásával megbízza Oroszné Farkas Mercédesz óvodavezető-helyettest.
Tököl Város Képviselő-testülete,

1) a Polgármesteri Hivatalban a Szervezési Irodavezetői álláshely tekintetében 2015. augusztus 1. napjától a létszámstopot
feloldja,
2) a Bölcsődében megüresedett kisgyermek-nevelői álláshely tekintetében 2015. június 15. napjától a létszámstopot feloldja,
3.) a Napsugár Óvodában óvodapedagógus álláshely tekintetében 2015. szeptember 1. napjától a létszámstopot feloldja,
4.) a Szivárvány Óvodában pedagógiai asszisztens álláshely tekintetében 2015. szeptember 1. napjától a létszámstopot feloldja,
5.) a Hagyományőrző Óvodában dajka álláshely tekintetében
2015. szeptember 1. napjától a létszámstopot feloldja.

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belügyminisztérium által rendkívüli szociális támogatás igénylése tárgyában kiírt rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásról
szóló pályázaton részt kíván venni, s egyben felhatalmazza a
polgármestert, hogy a pályázati anyagot legkésőbb 2015. augusztus 15-éig a pályázati felhívásban rögzítettek megfelelően
nyújtsa be, s annak elnyerése esetén a támogatás folyósításához
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, a „Nyílt, egyfordulós pályázati
kiírás, a Városi Uszoda Tanmedencéjének és a Nagymedence
két sávjának oktatási célú hasznosítására” tárgyú pályázatra érkezett két pályázatot megvizsgálva a Zubor Szolgáltató Bt.
(1027 Budapest, Fő u. 73. Képv.: Zubor Attila) pályázatát fogadja el, és a céggel szerződést köt a Tököli Városi Uszoda tanmedencéjének és a nagymedence két sávjának oktatási célú hasznosítására 2015. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. közötti

időszakra a pályázatban megjelölt áron, amely a bérleti idő alatt
követi az infláció mértékét. Felhatalmazza a polgármestert, a
szerződés aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Gyertyaláng Kft. beszámolóját a temető és a ravatalozó 2014. évi üzemeltetéséről tudomásul veszi, azzal, hogy a kutak bővítésével, a kerítés folytatásával,
valamint az útalapok készítésével kapcsolatban folytasson
egyeztetést a polgármester a Kft-vel a közös együttműködés
részleteiről.

Tököl Város Képviselő-testülete,
1) megerősíti a korábbi, 75/2003.(III.31.) számú határozatát és
Hoffman Pál polgármester személyes gépjárműhasználatának
módját az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A Polgármester – megbízatásának időtartamára –, átlagosan havi 2.500 km (összességében évi 30.000 km) erejéig jogosult Tököl Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
Toyota Corolla típusú, LCN 771 forgalmi rendszámú személygépjármű használatára. A 2.500 km/hó feletti utakat a
Polgármesternek meg kell térítenie.
2. A személyes gépkocsi használathoz az Önkormányzat gépkocsivezetőt nem biztosít.
3. A személyes gépkocsi használatra jogosultnak gépjárművezetési pótlék nem fizethető.
4. A személyes gépkocsi használat keretében biztosított személygépkocsi hivatalos és magáncélú utazásra egyaránt
igénybe vehető.
5. A személyes használat keretében biztosított személygépkocsi menetlevél vezetése nélkül, érvényes forgalmi engedéllyel vehet részt a közúti forgalomban.
6. A Polgármester a gépkocsi kilométer-számlálójának állását
minden naptári hónap utolsó napján köteles az erre szolgáló
nyomtatványon rögzíteni.
7. A személyes használat keretében biztosított személygépkocsi üzemanyag és egyéb elszámolásához kapcsolódó teljesítésigazolást a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság Elnöke látja el.
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8. A gépjármű magáncélú használatára tekintettel keletkező
jövedelem természetbeni juttatásnak minősül. A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a jövedelem után az
adó (a cégautó-adó) fizetésére Tököl Város Önkormányzata
köteles.
9. A személyes használatú gépkocsi üzemeltetésének személyi és tárgyi feltételeiről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
10. A személyes használatú gépkocsi magáncélú külföldi utazáshoz igénybe vehető.
11. A személyes használatú gépkocsi kötelező szervizeléséről
az Önkormányzat gondoskodik. A Polgármester az előírt futáskilométer teljesítménynél köteles a gépkocsit szervizelés
céljából a Tököli Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátani.
12. A Polgármester a gépjárművet rendeltetésszerűen, az állagának megóvásával köteles használni.
13. A gépjárműhasználattal összefüggésben keletkezett károkért való felelősség megállapítására a Polgári Törvénykönyvben és Munka Törvénykönyvében, valamint a gépjármű üzemeltetési szabályzatban foglalt szabályok az irányadók.
14. Az Önkormányzat biztosítja, hogy a gépjárműre a kötelező felelősségbiztosítás és a CASCO biztosítás hatálya kiterjed, amelyek díjai az Önkormányzatot terhelik.
15. A Polgármester a gépjárművezetést más – tulajdonosi engedéllyel nem rendelkező - személyre nem ruházhatja át.
16. A személygépkocsi biztonságos tárolása 2316 Tököl,
Fácán köz 4., illetve Budapest, 1237 Újtelep út 35/D. szám
alatt történik.
17. A gépjárművet használó Polgármester köteles különösen:
• A gépjármű vezetése során a KRESZ, és egyéb közlekedéssel kapcsolatos jogszabályokban foglaltakat megtartani, és az ezzel járó felelősséget vállalni.
• A gépjárművet gondosan kezelni, óvni, váratlan meghibásodásokat elsősorban a kijelölt szakszervizek egyikében elháríttatni.
• A dohányzást a gépjárműben mellőzni.
• A gyári előírások szerinti kötelező átvizsgálások esedékességét figyelemmel kísérni, és annak időben történő elvégzése érdekében egyeztetni a Tököli Polgármesteri Hivatallal, illetve a gépjárművet e célból rendelkezésre bocsátani.
• Rendkívüli esemény bekövetkeztekor a Pénzügyi, településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét haladék-

talanul értesítenie, jogszabályi indokoltság esetén (pl.
személyi sérülés) az illetékes rendőrhatóságot is. Az eseményről jegyzőkönyvet kell készíteni.
• Haladéktalanul rendőrségi bejelentést (feljelentést)
tenni akkor is, ha nem a gépjárművet vezető, hanem más
hibájából a használatba adott gépjárműben kár keletkezik
(különösen: más gépjárművezető hibájából bekövetkezett
káresemény, baleset, szándékos rongálása stb.).

2) a határozat mellékletét képző gépjármű üzemeltetési szabályzatot jóváhagyja, azzal, hogy

• a KRS 252 frsz-ú Fiat Ducato tehergépkocsi átlagosan
havi 2.000 km (összességében évi 24.000 km)

• a KDT 236 frsz-ú Opel Combo tehergépkocsi átlagosan havi 2.400 km (összességében évi 28.800 km)

erejéig futhat.

Tököl Város Önkormányzat gépjárművel igénybevételének
és használatának rendjéről szóló szabályzata teljes terjedelemben a http://info.tokol.hu/dokumentumok/jegyzokonyvek
oldalon, valamint a könyvtárban megtekinthető.

Tököl Város Képviselő-testülete, a VERTIKÁL Nonprofit Zrt.
2014. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi, egyben
felkéri a polgármester útján a Műszaki irodát, hogy készítse elő,
majd a következő soros ülésre terjessze be az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben foglalt célok eléréséhez, azokhoz való közelítés feltételeinek biztosításához szükséges intézkedési tervet.

Tököl Város Képviselő-testülete nem kíván a védetté nyilvánítási eljárás szabályairól rendeletet alkotni. A hamarosan esedékes
településrendezési eszközök – köztük a Helyi Építési Szabályzat
– felülvizsgálata keretében újra tárgyalni fogja a védetté nyilvánítás kérdéskörét.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az érintett javaslattevőket a fentiek tekintetében tájékoztassa.

Tököl Város Képviselő-testülete, a tulajdonát képező tököli,
0281 hrsz-ú ingatlanból 1252 m2 térmértékű, halastó melletti területet, a 2015-ös gazdasági évre bérbe adja az Árnyastó Kftnek, 138.610-Ft+ÁFA bérleti díj ellenében. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete, a tulajdonát képező tököli
421/11, 421/12, 421/13, 421/14 hrsz. alatti ingatlanokat árverésre
meghirdeti a határozat mellékletében szereplő árverési hirdetményben foglalt feltételek szerint.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő út 117.) nyilvános árverésen értékesíti az alábbi ingatlanait:

4

Az ingatlanok előtti közterületben a teljes közműhálózat (villany,
víz-csatorna, gáz) kiépítésre került.

Tököl Város Helyi Építési Szabályzata szerint az ingatlanok besorolása Lke-1 (Kertvárosias lakóterület). Egy lakótelken csak
egy lakás alakítható ki, valamint a lakófunkció mellett telkenként
1 db egyéb rendeltetési egység.

A tulajdonos tájékoztatja a vevőket, hogy a telkek sík fekvésűek
középkötött, töltött talajúak, terepszint alatti építmény nem javasolt.
Az árverés ideje: 2015. augusztus 3. (hétfő) 1000 óra

Az árverés helye: Tököl Város Polgármesteri Hivatal Tököl,
Fő utca 117.

Az árverésre a Polgármesteri Hivatalban lehet jelentkezni. Az árverés licitálással történik, a licitlépcső 10.000-Ft-onként emelkedik. Amennyiben az ingatlanra licitálás nem történik, azt a kikiáltási áron kell értékesíteni, tehát az árlejtés nem megengedett.
A licitálás győztese az, aki a kérdéses ingatlanra a legmagasabb
vételárat ajánlja. A licit győztesének az árverés helyszínén a vételár 10 %-át mint foglalót vételárelőlegként kell befizetnie az
Önkormányzat pénztárába.
Az ingatlan vételárát készpénzben kell kiegyenlíteni, az adásvételi szerződés aláírásával egyidőben az árverést követő 30 napon
belül.

Az eladó három éves részletfizetési lehetőséget biztosít a vételár
kifizetésére oly módon, hogy a vételár 50 %-ának megfizetését
követően, az Eladó a tulajdonjogát fenntartja és a bejegyzési engedélyt csak a teljes hátralékos vételár kifizetését követően adja
ki. Amennyiben a vevő hibájából szerződéskötésre a megadott
határidőig nem kerül sor, úgy a foglaló az eladót illeti.

További információ, jelentkezés és megtekintési lehetőség a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájában, valamint a helyszínen
lehetséges.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Városi Sportkör Tököl Egyesületnek 6.359 ezer Ft támogatást nyújt, a „Városi Sportcsarnok
öltöző és vizesblokk felújítása” pályázati önrésze biztosítására.
Fedezetként a 2015.évi költségvetési rendeletben beruházási
soron e célra meghatározott összeget jelöli meg.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításakor az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Városi Sportkör Tököl Egyesületnek 3.261 ezer Ft támogatást nyújt, a Sportpályán megépített
„Műfüves pálya világítás, burkolat és kerítésépítés” pályázati önrészének biztosítására. Fedezetként a 2015. évi költségvetési rendeletben beruházási soron e célra meghatározott összeget jelöli
meg.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításakor az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a TVCS Tököli Víz-;
Csatorna- és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek - mint üzemeltetőnek - a Tököl Városi Uszoda 2014. évi bevételeinek és
kiadásainak összesítéséről készített beszámolóját.

2015. július 30-ai ülés

Tököl Város Képviselő-testülete, a Bölcsődében megüresedett
takarítói álláshely tekintetében 2015. augusztus 21. napjától a létszámstopot feloldja, engedélyezi az álláshely betöltését az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül.

Tököl Város Képviselő-testülete biztosítja Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság részére a Tököl Városi Uszoda
térítésmentes használatát 2015. augusztus 11-13 között mindhárom napon 11.00 órától 14.00 óráig gyakorlatozás céljából.

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat továbbra is eleget kíván tenni a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 74. § (4) bekezdésében rá rótt feladatoknak, azaz gondoskodni fog a Weöres Sándor Általános Iskola feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.
Tököl Város Képviselő-testülete

1) a Tököl, Csépi út 57. sz., 1853 hrsz. alatt található
Szivárvány Óvoda tetőfelújításának hatósági engedély
megszerzéséhez szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével a legalacsonyabb ajánlatot
tevő HÁZ PLUSZ Kft. (2316 Tököl Szentmiklósi u. 38.,
Sipiczki Zoltán ügyvezető, építésztervező) társaságot
bízza meg 1.600.000 Ft +Áfa vállalási áron.

2) az ajánlati ár fedezetét költségvetési átcsoportosítással biztosítja az alábbiak szerint: a Napsugár Óvoda
2015. évi költségvetésében engedélyezési tervre biztosított bruttó 3.556eFt-ot átcsoportosítja az Önkormányzat költségvetésébe.
3) felkéri a Polgármestert, hogy a soron következő
2015. évi költségvetés módosításakor az előirányzat
átvezetéséről gondoskodjon.
4) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes Ajánlattevővel a megbízási szerződést kösse meg.
2015. augusztus 13-ai ülés

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „földgáz energia szállítása a 2015.10.01. 6:00 CET – 2017.10.01. 06:00 CET
időszakra vonatkozóan” tárgyú, KÉ 12337/2015. iktatási számú
közbeszerzési eljárását megelőzően leegyeztetett fedezetet, melynek összege az eljárás becsült értékének figyelembe vétele mellett
Nettó 43.722.380,- Ft összegben lett meghatározva, pótlólagos fedezet kiegészítéssel Nettó 48.094.618,- Ft összegre módosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete,

1) a „Közétkeztetési szolgáltatás ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére 2015.szeptember 1. és 2017. augusztus 31. közötti időtartamban vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának javaslata
alapján a Familiar Foods Kft. (1056 Budapest, Molnár u. 6.), valamint a Gastland Flight Catering Kereskedelmi Kft. (2724 Újlengyel, Temető u. 36.) ajánlatát eredménytelennek nyilvánítja.

2) a „Közétkeztetési szolgáltatás ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére 2015.szeptember 1. és 2017. augusztus 31. közötti időtartamban vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárás nyertesének a bíráló bizottság
javaslata alapján a P. Dussmann Kft-t nyilvánítja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a közétkeztetés ellátására, a 2015.
szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a vállalkozási szerződést megkösse.
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Tököl Város Képviselő-testülete

1) A „Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása” projekt keretében megvalósuló térfigyelő
rendszer kiépítése tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlati felhívás és ajánlattételi dokumentáció tervezetét elfogadja.

2) Az elfogadott ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció az alábbi szervezeteknek kerüljön megküldésre:

1. MBV Kft.
1103 Budapest, Gergely u. 35/G. +36-3068465-21 Fodor Gábor Műszaki Igazgató

2. Véd-Gát Kft 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 122. +36-24-423498

3. VIDEO-DATA Kft.
1048 Budapest, Dunakeszi u. 6.
IV/12. +36-1-786-8616 Szathmáry György

4. AVS TELEKOM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós Petőfi utca 5/A. +36 20 9996534 Kurucz Miklós
ügyvezető.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Szivárvány Óvodában megüresedő dajka álláshely tekintetében 2015. szeptember 1. napjától a létszámstopot feloldja, engedélyezi az álláshely betöltését
az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül.

Tököl Város Képviselő-testülete, az

1 A ELMŰ Hálózat Kft. (1044 Budapest, Megyeri u. 118.)
kérelemére a Tököl, Szent Erzsébet u. 1243/5 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia ellátása vonatkozásában a tulajdonosi
és közútkezelői hozzájárulását megadja.

2 A BÖ-ZÖ Kft.(2316 Tököl, Duna u, 5/7.) kérelmére a
Tököl, „Petőfi tanya” 0187/8, 0187/12, 0187/20, 0187/23,
0168/64, 0168/66 hrsz.-ú ingatlanok ivóvíz ellátás, valamint
a szennyvíz elvezetés terveinek engedélyezése vonatkozásában tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja.
3 WETTSTEIN & TÁRSA BT. (1061 Budapest, Andrássy u. 34.) kérelmére a Fitting-Ker. Kft. telephelyének
gépkocsi behajtó engedélyezése vonatkozásában tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja.
4 Felhatalmazza a polgármestert, a hozzájárulások aláírására.
2015. szeptember 10-ei ülés

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

Tököl Város Képviselő-testülete a 20/2015. (II.16.) számú képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Tököl Város Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-vel 1-213-8400-0288-5-02 számon, 2013. december 19-én kötött, majd
ezt 2014. február 28-án módosított hitelszerződést az egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint kívánja
módosítani:
A hitel véghatárideje: 2018.szeptember 30;

A hitel véghatáridejének módosulása miatt az utolsó kettő törlesztő részlet módosítása szükséges;

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

1./ a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. §-a alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási

Hivatalhoz benyújtandó Beruházási tervet, valamint a Felújítási
és pótlási tervet jóváhagyja.

2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés tervezése során a Vízi-közmű Beruházási Tervben szereplő 2016. évre
tervezett feladatok elvégzéséhez szükséges költségek költségvetésbe történő beépítéséről a lehetőségek szerint gondoskodjon.

Tököl Város Képviselő-testülete

1) Hoffman Pál javaslatára, Pest Megyéért Emlékérem díjra Dr.
Bilisics Pétert terjeszti fel,

Hoffman Pál javaslatára, az Év Polgárőre Díjra Ráckevei Károlyt
terjeszti fel,
Hoffman Pál javaslatára, Nemzetiségekért Díjra Malaczkó Istvánt terjeszti fel,

Hamar István javaslatára, Testnevelési és Sport Díjra Gergényi
Jánost (posztumusz) terjeszti fel,

Ecsedi Beáta javaslatára, az Év Gazdálkodója Díjra Ágics Pétert
terjeszti fel,
Csurcsia István javaslatára, az Év Iparosa Díjra Sebestyén Károlyt terjeszti fel,

Hoffman Pál javaslatára, az Év Kisvállalkozása Díjra a Plasticon
Vegyesipari Kft-t terjeszti fel.

2) felkéri a javaslatot tevőt, hogy javaslata indoklását, a szakmai
tevékenység tömör leírását 2015. szeptember 24-én 16 óráig a
Polgármesteri Hivatal titkárságán írásban nyújtsa be.

Tököl Város Képviselő-testülete, az Önkormányzat által fenntartott valamennyi óvoda napi nyitvatartási idejét 2015. szeptember 15. napjától 17.30 óráig meghosszabbítja és felkéri az
óvodavezetőket a házirend módosítására.

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Városi Sportkör részére 10.000.000,- Ft támogatást nyújt a 2015. második félévi
működési kiadásokra. A támogatás fedezeteként a Fővárosi Vízművek Zrt. által a 2010-2014. közötti időszakra vonatkozó közérdekű kötelezettségvállalásként megfizetett 13 millió forint
többletbevételt jelöli meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a soron
következő 2015. évi költségvetés módosításakor az előirányzat
átvezetéséről gondoskodjon, valamint felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozás érdekében a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” szóló csatlakozási nyilatkozatot
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 2015. október 1.
napjáig küldje meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a családsegítéssel és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatait továbbra is a Szigetszentmiklóssal közösen, társulási vagy intézményi feladat-ellátási formában kívánja ellátni.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvény 3. számú melléklet III.4. pont, valamint a megjelent Pályázati Kiírás alapján a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázatot
nyújt be. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
gondoskodjon.
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Tököl Város Képviselő- testülete úgy dönt, hogy

1./ Mária Út Közhasznú Egyesület részére 215/2014.(XI.20.)
számú határozatával nyújtott 100.000,-Ft támogatás teljes összegével legkésőbb 2015. október 31-ig napjáig számoljon el vele.
Amennyiben az elszámolás a megadott határidőig nem történik
meg, a Mária Út Közhasznú Egyesülettel kötött együttműködési
megállapodás megszűnik.
2./ Tököli Art Fitness Sportegyesület részére a 2015. évi költségvetés terhére 710.000,- Ft támogatást nyújt, melyet a 2014.
évi működési céljaira használhat fel, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg,

3./ egyúttal elfogadja a 2014. évben megkötött - előterjesztés
szerinti - támogatási szerződések teljesüléséről szóló beszámolót, s elvi álláspontként határozza meg, hogy a jövőbeni támogatások nyújtása során kizárja azon pályázókat, akik a korábbi
támogatások során azok teljesülésének Képviselő-testület által
történő elfogadásig elszámolási kötelezettségüknek nem tettek
eleget.

Tököl Város Képviselő-testülete, figyelemmel a Bizottságok
javaslatára, úgy dönt, hogy a 79/2015.(V.28.) számú döntése
alapján a Tököli Szerb Önkormányzat 2015. évi alábbi programtervének kiadásaihoz nyújtott 600.000,- Ft támogatás keretében megítélt „Graboci búcsú utazás, vendéglátás”

120.000,-Ft-ot a szerb nemzetiségi önkormányzat szerbiai utazásra nem, viszont a programtervükben szereplő „Kirándulások
szervezése, vendégcsoportok fogadása magyarországi szerb
nyelvű településekre, szerb kultúrát ápoló rendezvényekre” felhasználhatják, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatási szerződést ennek megfelelően módosítsa, illetve
kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzat vezetékes és rádiótelefonok használatáról szóló szabályzatát tárgyalását elnapolja.

Tököl Város Képviselő-testülete,
- a határozat mellékletét képező intézkedési tervet elfogadja;
- felkéri a polgármester útján a Műszaki irodát, hogy a
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. éves beszámolói alkalmával
adjon tájékoztatást az intézkedési terv megvalósulásának
állapotáról, tapasztalatairól, az elért eredményekről és későbbi módosítási javaslatokról;
- felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézkedési terv
okán a Tököl Város Önkormányzata és a VERTIKÁL Konzorcium között 2014. május 16-án létrejött Közszolgáltatási Szerződés szükséges módosításáról kezdeményezzen
tárgyalást a VERTIKÁL Nonprofit Zrt.-vel

INTÉZKEDÉSI TERV
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Tököl Város Képviselő-testülete, a „Földgáz energia beszerzése”
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének az árajánlatot
adó MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. (1068 Budapest,
Benczúr u. 13/B.) nyilvánítja az általa meghatározott nettó
142,05,-Ft/m3 áron. Felkéri a polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval a szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete Bagyó Ferenc Levente, Tököli
Művelődési Központ és Könyvtár terembérletre vonatkozó díjcsökkentési kérelmével kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a Művelődési Központ és Könyvtár bérleti díja az intézmény rezsiköltségeit figyelembe véve került kialakításra. Az esküvők alkalmára
megállapított terembérleti díj, összehasonlítva a környező települések bérleti díjaival, méltányos, ezért ettől eltérni a képviselő-testület nem kíván.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1. Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.)
közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmére a Tököl, Parkerdő úton a 2605 hrsz.-ú ingatlan előtti gáz tolózár beépítése
vonatkozásában a közútkezelői hozzájárulását megadja.
2. Pióker Mária a Tököl, Duna u. 4. társasház IB elnöke
kérelmére a Duna u. 4 sz. előtti terület bérletére (8 m szélességben az épület hosszában) közútkezelői hozzájárulását
megadja.

2015. szeptember 17-ei zárt ülés

Tököl Város Képviselő-testülete, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve megállapítja, hogy Nagy Béla, Pletser József és Eperjesiné Farkas Zsuzsanna által kezdeményezett összeférhetetlenségi eljárás nem
megalapozott, mert
• a képviselők esetében az Mötv. 36.§-ában foglalt öszszeférhetetlenségi esetek nem állnak fenn,

• a külsős bizottsági tagok esetében megállapítást nyert,
hogy egyikük sem alkalmazottja a Tököli Polgármesteri Hivatalnak, illetve nem folytatnak olyan tevékenységet, melyet sértenék az Mötv. 36.§-ában foglaltakat.
2015. október 8-ai ülés

Tököl Város Képviselő-testülete, a 75/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozatát úgy módosítja, hogy a munkatervből
kikerül a „Tájékoztató a 2015. I. félévi belső ellenőrzés megállapításairól” szóló napirend, a „Tájékoztató a 2015 I. félévi gazdálkodásról”, „Tájékoztató a III. negyedéves gazdálkodásról”,
című napirendet érintő beszámolót a novemberi ülésre halasztja.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2015. első félévi adóbevételekről szóló beszámolót elfogadja.
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Tököl Város Képviselő-testülete 2015. november 1. napjától az
új, elfogadott településrendezési terv hatálybalépésének napjáig,
határozott időre, Sipiczki Zoltán építészmérnököt bízza meg,
Tököl Város települési főépítészi feladatainak ellátására. A tevékenység ellátásáért havi bruttó 150.000.-Ft díjazást állapít
meg, a tartalékkeret terhére. Felhatalmazza a polgármestert, a
megbízási szerződés megkötésére.
Tököl Város Képviselő-testülete a TVCS Tököli Víz-, Csatornaés Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött létesítményüzemeltetési alapszerződés 9. pontját, 2015. szeptember 30-tól az
alábbiak szerint módosítja:
„9. A létesítmény üzemeltetéséhez szükséges közművekre (villany, víz-csatorna, gáz, telefon) vonatkozó szerződéseket a Tulajdonos köti meg az érintett szolgáltatókkal. A közműszerződések megkötéséből származó minden kiadást és költséget, valamint a szerződések szerinti közmű szolgáltatási díjakat, a
Tulajdonos köteles teljes egészében és kizárólagosan viselni. A
tulajdonos, köteles ezen szerződéses kötelezettségeit teljesíteni
és minden közmű díjat időben megfizetni.”

Tököl Város Képviselő-testülete a következő ülésére napolja a
Tököli Tükör szervezeti és működési szabályzatról szóló előterjesztést, melyhez az alábbi kiegészítést teszi: A Tököli Tükör
célja 1.3. pontja kiegészül: „A Tököli Tükör nem fórum jellegű
kiadvány.”
Tököl Város Képviselő-testülete,

1) a „Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása projekt keretében megvalósuló térfigyelő rendszer kiépítése” című hirdetmény közzététele nélküli, egyszerű
közbeszerzési eljárás nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot
adó Véd-Gát Kft.-t (2300 Kossuth L. u. 122.) nyilvánítja az általa
meghatározott 6 870 570,-Ft + Áfa = bruttó 8 725 624,-Ft vállalási áron.

2) Az ajánlati ár fedezeteként a pályázati támogatás összegét jelöli meg.

3) Felkéri a polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval a szerződést kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzat vezetékes és rádiótelefonok használatáról szóló szabályzatát a határozat melléklete szerint jóváhagyja, azzal, hogy a szabályzat
1. számú mellékletében szereplő mobiltelefon használat kapcsán
az „Engedélyezett – átlagos - havi keret” mértékére az új szolgáltató által kibocsátott számlák ismeretében, a 2016. évi költségvetés tárgyalása során visszatér.
(A teljes terjedelmű szabályzat a oldalon, valamint a könyvtárban megtekinthető.)
2015. október 30-ai ülés

Tököl Város Képviselő-testülete Urbánné Szegedi Katalin, 2317
Szigetcsép, Arany J. u. 12. és Schleerné Szegedi Anna, 2317 Szigetcsép, Jókai u. 6. sz. alatti lakosok kérelmére, a 2316 Tököl,
Fő u. 127. sz., 2316 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a hatályos településrendezési tervben szereplő ”helyi védelem” besorolás törléséhez hozzájárul.

Felkéri a műszaki irodát, hogy a helyi védelem besorolás törlésének, HÉSZ-ben és szabályozási tervlapon történő átvezetéséről
a folyamatban lévő településrendezési terv módosítása során
gondoskodjon. A többi védelem alatt álló, magántulajdonban
lévő ingatlan tulajdonosait is keresse meg, és amennyiben igénylik, készüljön előterjesztés a helyi védelmi besorolás törléséről.

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Napsugár Óvoda vezetője, 2015. szeptemberi 1-i határidőre visszamenőleg módosítsa Gergics Mária logopédus közoktatás vezető
logopédus helyiségbérleti szerződését az óvoda logopédiai és
tornatermére vonatkozóan, mert heti 2 óra helyett heti 1 órában
kéri igénybe venni a helyiséget.

Felhatalmazza az intézményvezetőt a visszamenőleges szerződésmódosítás aláírására.
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1) Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91.§
b) pontjában foglaltak alapján 2015. december 31. napjával jogutód nélkül megszünteti.
2) 2016. január 01. napjával Szigetszentmiklós-Tököl
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulástól a
fenntartói jogokat Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának átadja.
3) kinyilvánítja azon szándékát, hogy Tökölön a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást – a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ útján
– Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával kötött
feladat-ellátási szerződés keretében lássa el,
4) felhatalmazza a polgármestert, az 1) – 3) pontokban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges nyilatkozatok megtételére, a vonatkozó megállapodások,
szerződések előkészítésére, megkötésére.

Tököl Város Képviselő-testülete, a kisebb költségű útépítési és
tereprendezési munkáinak elvégzésére az alábbi vállalkozókat
kéri fel:
1. Útépítés-alépítmény építés:
- Viola u. hátsó szakasz gréderezése és murva terítés,

- Szent Imre, Szent László, Szent Margit utcák első szakaszának
gréderezése és murva terítés, a hátsó szakaszok alapkészítési
munkái a Szent Margit kivételével,
- Barackos u. gréderezése és murva terítés,

- Diófa sor (aszfalt-EPAG közötti szakasz) gréderezése és murva
terítés,
- Temető belső útjainak (4db) alapkészítés, murva terítés,

- Ravatalozóval szembeni járda átépítése aszfalt burkolattal,

- Temető melletti parkoló bejárat kialakítása alapkészítés és
murva terítés,
2. Lakótelepi játszótér és Óvoda közötti parkoló építési (volt teniszpálya) munkáival
3. Uszoda bekötő u. építési munkáival
4. Uszoda parkoló építési munkáival
5. Aradi utcai iskola gazdasági bejáró u. építési munkáival

A Vitép ’95 Kft.-t (2319 Szigetújfalú, Fő u. 1/a.) vállalkozót
bízza meg 13 595 025+Áfa = Bruttó 17 265 681,-Ft értékben.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Vállalkozóval a szerződést kösse
meg, a munkák fedezetét 2015. évi önkormányzati költségvetés
terhére kormányzati funkciók közötti átcsoportosítással biztosítja.
Felkéri a Műszaki Irodát, hogy kátyúzási munkákra vonatkozóan
további pontosításra kerüljön sor, illetve a hidegaszfalttal megoldható kátyúproblémák is kerüljenek megoldásra.
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Tököl Város Képviselő-testülete
1. A benyújtott ajánlatok alapján, a játszótéri eszközök
szabványosítására a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő Woodwork Hungary
Kft. (2315 Szigethalom, Berzsenyi D. köz 1/3.) társaságot bízza meg 1.413.150 Ft +Áfa vállalási áron.
2. A bontásoknál, esési terek kialakításánál, illetve a játszóterek szabványosításánál felmerülő egyéb költségekre 350.000 Ft + Áfa forrást biztosít.
3. Fentiekben részletezett feladatok finanszírozását
(összesen: 1.763.150 Ft + Áfa) a 2015. évi önkormányzati költségvetés terhére, kormányzati funkciók közötti
átcsoportosítással biztosítja.
4. Felkéri a polgármester útján a Műszaki irodát, hogy
a bontásokat, a szabványosításokat, az esési terek kialakítását illetve kapcsolódó egyéb munkákat koordinálja.
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, a térfigyelő kamerák közbeszerzési eljárásról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

1. Tököl Város Önkormányzatának képviselő-testülete
a 2016. évi költségvetési bevételek és kiadások várható
teljesülésének időbeli eltérése miatt, a likviditás biztosítása céljából az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámla-hitelkeret és rulírozó munkabér-hitelkeret
igénybevételét rendeli el.

2. A folyószámla hitel-keret futamideje 2016. január 4től 2016. december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott
összeg 2016.01.04-től 2016.09.30-ig legfeljebb
50.000.000,- Ft, 2016.10.01-től 2016. 12.21-ig legfeljebb 30.000.000,- Ft.

3. A rulírozó munkabér-hitelkeret futamideje 2016. január 04-től 2016. december 23-ig tart, a rendelkezésre
tartott összeg legfeljebb 17.000.000,- Ft.

4. A képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor
hatályos államháztartási jogszabályokat- a hitelek és járulékaik visszafizetésének biztosítékául felajánlja a
központi támogatást, helyi adót, gépjárműadót és a
Start Munkaprogramból származó bevételeit.

5. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy
a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hiteleket és
járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke
jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.

6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a fenti hitelekre vonatkozóan az OTP Bank Nyrtnél eljárjon, az ügyletek egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződéseket aláírja az önkormányzat
képviseletében.

Tököl Város Képviselő-testülete
1) a bölcsődevezetői pályázat feltételeit tartalmazó
257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet 1/A.§ (9) bekezdése alapján
a pályázatok véleményezésére eseti bizottságot hoz létre.
A bizottság tagjai:
- polgármester
- Szociális és Egészségügyi Bizottság,
- szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselője, vagy a szakma szerint illetékes szakmai
kollégium tagja.

2) a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje bölcsődevezetői beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott
időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 2316 Tököl, Kossuth L. u.64.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését,
- ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítását, különös tekintettel a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra,
- ellátja az élelmezésvezetői feladatokat,
- felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a
költségvetési előirányzat betartásáért,
- gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos
munkáltatói jogokat,
- képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint az
egyéb szakmai irányító szervezetek előtt.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint
a(z) a Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet
2.sz.melléklet I.Alapellátások fejezet 2.A pontban felsorolt iskolai végzettség,
- Élelmezésvezető szakképesítést igazoló OKJ
bizonyítvány,
- Bölcsődében eltöltött legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész 2. B) pontjában meghatározott képesítés,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 20. §-ban foglaltak figyelembe
vételével a munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- szakirányú intézményben szerzett vezetői gyakorlat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai
helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket
is részletező program,
vezetői gyakorlat igazolása,
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iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló
okiratok hiteles másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
ennek hiányában a hatósági bizonyítvány kérelmezését kell igazolni (az eredeti erkölcsi bizonyítvány legkésőbb a pályázó meghallgatásáig nyújtható be),
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
- kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségének eleget tesz,
- a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenség, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizárási okok esetében fenn állnak-e,
- nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
- a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- pályázatát a képviselőtestület nyilvános
vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem
biztosít.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hoffman
Pál polgármester nyújt, a 24/520-910 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tököl Város Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (2316 Tököl, Fő utca 117. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: bölcsődevezető.
vagy
Személyesen: Taligásné Kovács Viktória, 2316
Tököl, Fő utca 117.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról a szakmai bizottság véleményezési
eljárását követően a megbízási jogkör gyakorlója, Tököl Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő soron következő ülésén dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.tokol.hu
Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldala
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.tokol.hu honlapon szerezhet.

Tököl Város Képviselő-testülete, nem járul hozzá ahhoz, hogy
a Tököli Civil Kontrol és Érdekképviseleti Egyesület használja
a „Tököli” kifejezést az egyesület nevében.

Tököl Város Képviselő-testülete, Erika Dohm 2013. május 1.
napján elszenvedett balesetével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vesz, egyben felkéri a Polgármestert, hogy az Erika Dohm
által benyújtott fájdalomdíj igény elutasítása tárgyú – előterjesz-

tés szerinti tartalmú levél – továbbításáról gondoskodjon.

Tököl Város Képviselő-testülete, a 128/2011. (VI.2.) számú határozatának Művelődési Központ és Könyvtár bérbeadását szabályozó részét az alábbi pontokkal egészíti ki.
1. Udvaron 2015. évben vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozás céljára terület bérbeadása: 500.- Ft/m2/nap,

2. Udvaron 2015. évben vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozás céljára terület bérbeadása elektromos áram biztosításával: 600.- Ft/m2/ nap.

3. Intézményvezetői hatáskörbe utalja annak a bérlő kiválasztásának eldöntését, pályázati eljárás keretében a legalkalmasabb,
első körben tököli vállalkozók közül.

Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Pest
Megyei Rendőr-Főkapitányság Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 10 fő alkalmazottja, az Iskola u. 6. szám alatti volt
egészségház földszinti helyiségeiben kerüljön elszállásolásra
2016-ban oly módon, hogy a használattal kapcsolatos rezsiköltségeket az Önkormányzat átvállalja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Rendeletek

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015.(VI.25.) számú rendelete Tököl Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015.(II.17.) számú rendeletének módosításáról

(A számszaki rész terjedelme miatt a http://info.tokol.hu/
dokumentumok/jegyzokonyvek/, és a Polgármesteri hivatalban megtekinthető)
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 2015. évi költségvetéséről szóló, 4/2015.(II.17.) 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 1.191.546eFt-ban, azaz – Egymilliárd –egyszázkilencvenegymillió- ötszáznegyvenhatezer- forintban 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 1.113.148eFtban,
- költségvetési pénzforgalmi kiadását 1.185.746eFtban,
- költségvetési hiányát 72.598eFt-ban,
- finanszírozási bevételét 78.398eFt-ban,
- finanszírozási kiadását 5.800eFt-ban,
- finanszírozási egyenlegét 72.598eFt-ban,
- az összes hiányt 78.398eFt-ban,
- a hiány belső finanszírozását (előző évi maradvány)
78.398eFt-ban,
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- működési mérleg egyenlegét 29.364eFt-ban,
- felhalmozási mérleg egyenlegét (hiány)
29.364eFt-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” , „2.a. Önkormányzat” és „2.b önkormányzat” jelű táblák (a továbbiakban a 2.sz., 2.a.
számú, 2.b. számú melléklet),

c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.
Polgármesteri Hivatal”, „3.a. Polgármesteri Hivatal”
és „3.b. Polgármesteri Hivatal” jelű táblák (a továbbiakban a 3.sz., 3.a. számú, 3.b. számú melléklet),

d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a
„4.Hagyományőrző Óvoda”, „4.a. Hagyományőrző
Óvoda” és „3.b. Hagyományőrző Óvoda” jelű táblák (a
továbbiakban a 4.sz., 4.a. számú, 4.b. számú melléklet),

e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát
Óvoda” , „5.a. Horvát Óvoda” és „5.b. Horvát Óvoda”
jelű táblák (a továbbiakban az 5.sz., 5.a. számú, 5.b.
számú melléklet),

f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár Óvoda” , „6.a. Napsugár Óvoda” és „6.b. Napsugár Óvoda” jelű táblák (a továbbiakban a 6.sz., 6.a.
számú, 6.b. számú melléklet),

g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivárvány Óvoda”, „7.a. Szivárvány Óvoda” és „3.b. Szivárvány Óvoda” jelű táblák (a továbbiakban a 7.sz., 7.a.
számú, 7.b. számú melléklet),
h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde”,
„8.a. Bölcsőde” és „3.b. Bölcsőde” jelű táblák (a továbbiakban a 8.sz., 8.a. számú, 8.b. számú melléklet),

i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „9. Művelődési Központ ”, „9.a. Művelődési
Központ és Könyvtár” és „9.b. Művelődési Központ és
Könyvtár” jelű táblák (a továbbiakban a 9.sz., 9.a.
számú, 9.b. 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 -318eFt-ban, azaz –Háromszáztizennyolcezer- 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 44.022eFt-ban, azaz –Negyvennégymillió-huszonkettőezer- forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) általános tartalékát 782eFt-ban, azaz –Hétszáznyolcvankettőezer- forintban állapítja meg,

b) felhalmozási céltartalékát -3.025eFt-ban, azaz –Hárommillió-huszonötezer- forintban, működési céltartalékát 165eFt-ban, azaz –Egyszázhatvanötezer- 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, a lakosságnak nyújtott támogatásokat a 21. számú melléklet szerint fogadja el.
(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22.
számú melléklet mutatja be.
Záró rendelkezések

2.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Tököl, 2015. június 18.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.
(IX.11.) számú rendelete Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 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.) 10/D. § (4) bekezdése az alábbiakra módosul:

„A kérelem benyújtásával egyidejűleg a 6. § szerinti jövedelemigazoláson felül a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül, a kérelmező nevére szóló, eredeti temetési számlák
benyújtásával az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot is fel kell
mutatni.”
2. § A R.) 22. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
„A Gyvt. 151. §-ában foglaltak alapján a gyermekétkeztetési szabályait kell alkalmazni az önkormányzat által
fenntartott bölcsődében és óvodában nyújtott étkeztetésre,
így annak fejében térítési díj állapítható meg.”
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3.§ A R.) 22. § (3) bekezdése hatályát veszti.
4.§ E rendelet 2015. szeptember 14. napján lép hatályba, és az
azt követő napon hatályát veszti.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015.(X.9.) számú rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb
térítési díjak megállapításáról szóló 2/2015.(II.4.) számú rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 29. §-ában és a 151. §-ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meg-

határozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyer-

mekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló

2/2015.(II.4.) számú rendeletének melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.

2.§ Ez a rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba.
Tököl, 2015. szeptember 23.
Hoffman Pál

polgármester

a 11/2015.(X.9.) számú rendelet melléklete:

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015.(X.9.) számú rendelete Tököl Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 14/2014. (X.28.) számú 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 14/2014.(X.28.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 18.§
(4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés kerül.
„(4) A munkatervben, illetőleg a képviselő-testületi ülés meghívójában nem szereplő napirendi javaslat megtárgyalását – legkésőbb az ülést megelőző napon – írásban kérheti: - a , - a , - a
képviselők 1/4-e, - a törvényességi ügyben a jegyző, A kiegészítő
napirend kérdésében a Képviselő-testület egyszerű többséggel
történő szavazással dönt és elfogadása esetén az ügyet első napirendként kell tárgyalni.
2.§ A R. 52.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A polgármester a jegyző javaslatára - a jegyzőre vonatkozó
szabályok szerint - aljegyzőt nevez ki a jegyző helyettesítésére,
a jegyző által meghatározott feladatok ellátására.”

Rácz Judit
jegyző

3.§ A R. 2. számú melléklete I. fejezet, „A polgármester egyéb
az SZMSZ-ben rögzített saját feladatai” cím 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. kiegészítő napirend megtárgyalását kérheti,”
4.§ A R. 2. számú melléklete II. fejezet 1. pontjának „A PTÜB
saját feladat- és hatásköre” cím 30. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„30) Kiegészítő napirend megtárgyalását kérheti írásban”
5.§ A R. 2. számú melléklete II. fejezet 2. pontjának „Az
OMSB saját feladat- és hatásköre” cím 28. pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„30) Kiegészítő napirend megtárgyalását kérheti írásban”
6.§ A R. 2. számú melléklete II. fejezet 3. pontjának „A SZEB
saját feladat- és hatásköre” cím 8. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„30) Kiegészítő napirend megtárgyalását kérheti írásban”
7.§ A R. 4. számú melléklete I. Az előterjesztések általános
rendje 4) pontja az alábbiakra változik:
„4) A kiegészítő napirend megtárgyalására vonatkozó kérelmet
legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző napon írásban
kell benyújtani. A kiegészítő napirend tartalmi követelményei
azonosak az előterjesztés tartalmi követelményeivel.”
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