Városházi

hírmondó
Tököli Tükör melléklete XVI-XVII.

Fontosabb képviselõ-testületi határozatok
2009. május 25-i Kt. ülés

Tököl Város Képviselõ-testülete a Rendõrség 2008. évi mûködésérõl szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete 227/2008. (IX. 15.) számú
határozatát kiegészíti azzal, hogy
1) a tulajdonát képezõ 0176/2 hrsz-ú területbõl az ATEV Zrt.
részére eladásra kerülõ 7668 m2 nagyságú üzemi terület értékeként az ATEV Zrt. által felajánlott 8.300.000 Ft+ÁFA vételárat elfogadja.
2) Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/1995. (X. 10.) számú
rendelet 16. § b) pontja alapján a területet korlátozottan
hasznosítható, önállóan nem beépíthetõ, géppel nem mûvelhetõ, maradvány területnek nyilvánítja, és versenyeztetési eljárás nélkül idegeníti el.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a 2008. évben támogatásban részesített alapítványok, egyesületek, szervezetek pénzügyi elszámolását és beszámolóját
elfogadja.
2) kötelezi – a Dr. Jánossy Tibor Szülészeti–Nõgyógyászati
Közhasznú Alapítvány elnökét, hogy a támogatás
felhasználásról szóló beszámolóját és pénzügyi elszámolását
– a Tököl Szociálpolitikai Fejlesztéséért Alapítvány
elnökét, hogy a kapott támogatási összegbõl fennmaradó 87.200 Ft-ról szóló pénzügyi elszámolását
az értesítéstõl számított 30 napon belül
nyújtsa be.
3) engedélyezi a Sváb Hagyományõrzõ Énekegyüttes részére a
20.000 Ft pénzmaradvány 2008. évi mûködési kiadásaira
történõ felhasználását.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a 2008. évben közösségi támogatásban részesülõ egyesületek,
szervezetek pénzügyi elszámolását és beszámolóját elfogadja.
2) engedélyezi a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub, illetve a Csepelszigeti Gépkör részére a támogatási összeg módosított célra
történõ felhasználását.
3) engedélyezi a Sváb Hagyományõrzõ Énekegyüttes részére,
hogy a fennmaradó 6.000 Ft támogatási összeget az egyesület 2008. évi mûködési kiadásaira használja fel, melyrõl az
elszámolást 30 napon belül nyújtsa be.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2007. évben nyújtott támogatások felhasználásáról utólag benyújtott pénzügyi el-

számolásokat és beszámolókat elfogadja, továbbá a Csepelszigeti Boksz Klubot kizárja a 2009. évi támogatási lehetõségekbõl.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium által kiírásra kerülõ pályázatára
1) a „REZÉT” géphajó felújítási munkáinak támogatására pályázatot nyújt be, amennyiben az üzemeltetõ a határidõben
a szükséges dokumentumokat benyújtja, az önkormányzat a
pályázat benyújtásához szükséges saját forrás összegét a 30%
önrészt, a „REZÉT” géphajó felújítási munkáira, összesen:
2.677.500 Ft-ot a 2009. évi felhalmozási céltartalékkeret terhére biztosítja.
2) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos nyilatkozatok kibocsátására, a pályázaton esetlegesen elnyert pénzösszeg átadás-átvételi megállapodásának
megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete Török Lajosné és társai kérelmét figyelembe véve, a 92/2009. (III. 30.) számú képviselõtestületi határozat 2. pontjában elõírt útszerkezet meghatározásától (A1 forgalmi terhelési osztályra méretezve, 20 cm vtg.,
M50 mechanikai stabilizációval) eltekint.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2009-2011. évekre vonatkozó közétkeztetés szolgáltatója kiválasztására közbeszerzési eljárást indít. Ennek érdekében
1) a határozat mellékletét képezõ ajánlattételi felhívást elfogadja.
2) az 1) pont szerinti közbeszerzés teljes körû lebonyolításával
az Origo-Mix Kft.-t, mint hivatalos közbeszerzési tanácsadót
bízza meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
I. a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálatot elvégezte, a Gyermekjóléti Szolgálat közfeladat ellátásának jelenlegi módját szervezeti szempontból július 1-jét követõen nem látja indokoltnak. Felkéri a polgármestert, hogy
a soron következõ ülésre terjessze be a Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetésére és a feladat más szervezeti formában történõ ellátására vonatkozó elõterjesztést.
II. 2009. június 1. napi hatállyal az irányítása alatti költségvetési intézmények alapító okiratát módosítja:
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) engedélyezi a Weöres Sándor Általános Iskolának, hogy a
2009/2010-es tanévben 5 elsõ osztályt indítson, amennyiben
a tököli állandó lakóhellyel rendelkezõ elsõ osztályosok szá-
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ma 2009. augusztus 31-én 108 fõ felett marad (max. 6 évismétlõvel számolva),
2) az 1) pont végrehajtása érdekében – az 1) pontban jelzett kikötések teljesülése esetén – 2009. szeptember 1. napján feloldja a 199/2008. (VIII. 25.) számú képviselõ-testületi határozat 2) pontjában zárolt 1,5 álláshelybõl 1 álláshelyet és a
zárolt bérbõl és járulékaiból annyit, amennyi az álláshely betöltéséhez szükséges.
Tököl Város Képviselõ-testülete engedélyezi a Weöres Sándor
Általános Iskolának, hogy iskolazászlót készítsen, egyben felkéri az iskola igazgatóját, hogy a zászló-tervezeteket az Oktatási,
Mûvelõdési és Sport Bizottsággal véleményeztesse.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) jóváhagyja a Szárny-nyitogató Alapfokú Mûvészeti Iskola és
a Weöres Sándor Általános Iskola között 2001. május 22-én
kötött szerzõdés 1. számú mellékletének elõterjesztés szerinti módosítását,
2) a díjmentességet visszavonásig biztosítja a bérlõ részére,
3) felkéri a Weöres Sándor Általános Iskola igazgatóját, hogy a
szerzõdés-módosítás felek által aláírt hiteles példányát a Polgármesteri Hivatalban lévõ iratanyaghoz adja le.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a határozat 1. számú melléklete szerint Szigethalom és Halásztelek Város Képviselõ-testületeivel közösen, Tököl és
Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás néven,
önálló jogi személyiségû társulást hoz létre,
2) az 1) pont szerinti Társulás alapító okiratát a határozat 2.
számú melléklete szerint hagyja jóvá,
3) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási szerzõdést
és az alapító okiratot aláírja, valamint hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fõ út 117.) nyilvános árverésen értékesíti az alábbi ingatlanát:
kikiáltási ár (Ft)
hrsz terület (m2) mûvelési ág, hely
Lakóház, Tököl, Fõ út 66. 25.000.000 Ft
541 796 m2
Az ingatlan tehermentes, amelyen egy 110 m2 alapterületû
négyszobás lakóingatlan és egy 54 m2 alapterületû iroda mellékhelyiségekkel található, villany, víz-csatorna és gáz közmûvel ellátott. Az ingatlan üres, állapota közepes, elhanyagolt, felújítandó.
Helyi Építési Szabályzat szerinti besorolása településközpont vegyes terület, amely területen a legnagyobb beépítettség 50%, legkisebb kialakítandó zöldfelület 30%, építménymagasság 5,5-8,0
m-ig alakítható ki. Lakás és vállalkozás céljára egyaránt alkalmas.
Az árverés ideje: 2009. október 26. (hétfõ) 15.00 óra
Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal Tököl, Fõ út 117.
Az árverésre a helyszínen lehet jelentkezni. Az árverés licitálással
történik, a licitlépcsõ 10.000 Ft-onként emelkedik. Amennyiben az
ingatlanra licitálás nem történik, azt a kikiáltási áron kell értékesíteni, tehát az árlejtés nem megengedett. A licitálás gyõztese az, aki
a kérdéses ingatlanra a legmagasabb vételárat ajánlja. A licit gyõztesének az árverés helyszínén a vételár 10%-át mint foglalót vételárelõlegként kell befizetnie az Önkormányzat pénztárába.
Az ingatlan vételárát készpénzben kell kiegyenlíteni, az adásvételi szerzõdés aláírásával egyidõben, az árverést követõ 30
napon belül. Amennyiben a vevõ hibájából szerzõdéskötésre a
megadott határidõig nem kerül sor, úgy a foglaló az eladót illeti.
További információ, jelentkezés és megtekintési lehetõség a
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodájában, valamint a helyszínen
lehetséges.
Tököl, 2009. szeptember
Tököl Város Önkormányzata

Tököl Város Képviselõ-testülete elfogadja a határozat mellékletét képezõ Fenntarthatósági Tervet.
Tököl Város Önkormányzata a környezet védelme, a környezettudatos gondolkodás és cselekvés, valamint a környezeti
fenntarthatóság iránti elkötelezettségébõl megalkotja az alábbi
Fenntarthatósági Tervet:
1. Környezettudatos tervezés
A Fenntarthatósági Terv szervesen illeszkedik az önkormányzat
mûködésébe, megfelel a rá vonatkozó jogszabályoknak, szabályzatoknak és irányelveknek.
A Fenntarthatósági Terv a következõ alapelveket tartja szem
elõtt:
1) a Fenntarthatósági Terv folyamatos karbantartása, új célok
és feladatok meghatározása és végrehajtása, a megvalósulás
folyamatos ellenõrzése,
2) az Önkormányzat mûködésének folyamatos megfeleltetése
a rá vonatkozó jogi szabályozásnak, köztük a környezetvédelmi szabályoknak,
3) napi és hosszú távú, koncepció szerinti mûködése folyamán
az Önkormányzat körültekintõen jár el a természeti erõforrások felhasználása során, minden rendelkezésére álló eszközzel megakadályozza a környezetszennyezés valamennyi
formáját,
4) ösztönzi a környezettudatos gondolkodást az Önkormányzat
területén úgy a lakosság körében, mint az oktatási intézményeiben, sport- és szabadidõs intézményeiben,
5) támogatja a fenntarthatósági tudásmegosztások szervezését,
az azon való részvételt.
2. A fenntarthatóság érdekében kifejtendõ tevékenységek
A fenntartható fejlõdés megvalósításának a tervezése helyi szinten is meghatározza azon célokat, és a célokhoz vezetõ utat,
amely révén a fenntartható fejlõdés lehetõségei és keretei az
egymást követõ nemzedékek számára egyaránt biztosítottak. A
megvalósítás feltétele, hogy ezen elvek és célok a konkrét politikákban, cselekvésekben is testet öltsenek. További követelmény, hogy az összes társadalmi csoport részt vállaljon úgy a
tervezésben, mint a végrehajtásában, hiszen a végeredmény
mindenki közös ügye.
A fenntartható fejlõdés eléréséhez, a megfelelõ hosszú távú
stratégia és a cselekvési tervek kialakításához figyelembe kell
venni a társadalmi, a gazdasági és a környezeti folyamatok öszszefüggéseit, kölcsönhatásait. A stratégia keretében megfogalmazott általános célkitûzéseket, cselekvési irányokat és eljárásokat az élet minden területén, a különbözõ átfogó, fejlesztési és
ágazati politikákban is következetesen érvényesíteni kell.
Az Önkormányzat egyes intézményeiben a feladatellátás során
súlyt kell helyezni arra is, hogy beépüljön a mindennapi gondolkodásba a környezettudatosság, a fenntarthatóság. Ennek
megfelelõen az alábbiakat kell szem elõtt tartani:
– A beszerzések során a környezetvédelmi szempontból elõnyösebb termékeket elõnyben kell részesíteni,
– A közalkalmazottak és köztisztviselõk munkafeltételeit folyamatosan javítani kell, szem elõtt tartva az egészséges munkahelyi követelményeket,
– A fenntartásában álló intézményekben igyekszik minimálisra
csökkenteni a levegõt, a vizet, illetve a talajt szennyezõ tevékenységeket,
– A rendelkezésére álló eszközeivel védi a területén található
ökológiai rendszereket, lehetõségei szerint javítja azokat, a leromlott helyszíneken helyreállító intézkedéseket tesz,
– Gazdálkodása során a takarékosságra törekszik, kíméli a rendelkezésére álló erõforrásokat és csökkenteni próbálja a szemétkibocsátást,
– Elõnyben részesíti mûködése és gazdálkodása során az újra-
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hasznosítás megfelelõ formáit, valamint a megújuló energiaforrásokat.
3. Egyes területek helyzete
Jelentõsen gyarapodott az ivóvízellátásba, a szennyvízelvezetésbe, a szemétgyûjtésbe, a vezetékes gázellátásba bekapcsolt, valamint a vezetékes telefonnal felszerelt háztartások aránya, saját szennyvíztisztítót üzemeltet az Önkormányzat. A fejlesztések
hozzájárultak a lakosság életminõségének, kényelmének a növekedéséhez, másrészt a környezet védelméhez, a szennyezések megelõzéséhez.
Az információs és kommunikációs technológiák terjedése segítheti a lakosság információhoz való hozzájutását, e technológiák és szolgáltatások elterjedésének fontos szociális hatásai
mellett rendkívüli jelentõségû az is, hogy csökkenti a fajlagos
természeti erõforrás-felhasználást. Ez a folyamat eddig csak
korlátozottan érvényesítette hatását. Különösen a számítógéppel, internetes hozzáféréssel nem rendelkezõk magas aránya
miatt az internet egyelõre csak korlátozottan tudja elõmozdítani úgy az ügyintézést, mint a közügyekben való részvételt.
A társadalmi szerkezet folyamatos változása helyben is megfigyelhetõ: így a kedvezõtlen demográfiai folyamatok, mint a lakosság öregedése, a családok szétesése, az alacsonyabb nõi
munkabérek, másfelõl a növekvõ iskolázottság, a várható élettartam növekedése.
A foglalkoztatás tekintetében Tökölön is nagyrészt az országos
tendenciák érvényesülnek, úgy a munkanélküliségi ráta alakulásában, mint a foglalkoztatás szerkezetében. A helyben elérhetõ munkahelyek száma alacsony, már a kedvezõtlen vállalkozási környezet miatt is, ezért aztán az ingázók aránya magas, mint
az agglomeráció más területein is. A közlekedési viszonyok
visszássága sem helyi jellegzetesség: a tömegközlekedés nehézkes, a fõváros autóval nehezen megközelíthetõ.
Az egészségügyi ellátó rendszer Tökölön tapasztalható javulása mellett a lakosság egészségi állapota, az egészség védelme,
az egészségfejlesztés terén megnyilvánuló ismeret- és készséghiány aggodalomra ad okot.
Fontos a fogyatékos emberek aktívabb részvétele a társadalmi
életben, méltányos életfeltételek biztosítása számukra a fenntartható fejlõdés keretében.
A fenntartható fejlõdés fontos szociális követelménye a nõk és
férfiak közötti tényleges társadalmi egyenlõség megteremtése,
amely elsõsorban a nõk esélyegyenlõségének elérését jelenti –
legyen szó a foglalkoztatási lehetõségekrõl, jövedelmi szintrõl.
A közbiztonság és a jogbiztonság megléte a megfelelõ életminõség megtartásának, illetve elérésének lényeges feltétele,
melynek érdekében folyamatosan tapasztalható a lakosság hiányérzete annak ellenére, hogy az Önkormányzat minden rendelkezésére álló eszközzel küzd (Lakosságorientált Rendõrségi
Koncepció, szabadidõs rendõrök biztosítása, térfigyelõ rendszer kiépítése).
4. A fenntarthatóság biztosítása helyi szinten
A fenntartható fejlõdés olyan társadalom kiépítését célozza
meg, amely:
Védi és fejleszti a környezetet
Hatékonyan és elõvigyázatosan használja a természeti erõforrásokat
Újrahasznosítással minimalizálja a hulladéktermelést
Olyan szintre korlátozza a környezetszennyezést, amely nem
károsítja a természeti rendszereket
Értékeli és védi a természet sokféleségét
Kielégíti a valós társadalmi szükségleteket
Emberi léptékûvé formálja a települést
Értékeli és védi a helyi közösségeket és kulturális identitást
Tartós, esztétikus, praktikus épületeket, szabad tereket hoz létre, s azokat tovább fejleszti
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Biztonságos, tiszta és kellemes környezettel védi az emberi
egészséget és kényelmet
Az egészségügyi ellátásban a megelõzésre és a gondoskodásra
helyezi a hangsúlyt
Biztosítja az emberi élethez szükséges alapvetõ szolgáltatások
megfizethetõségét
A lehetõségek szerint helyben elégíti ki a helyi szükségleteket
Biztosítja a szakértelem és a tudás elérhetõségét
A közösség minden csoportját képessé teszi a döntéshozatalban való részvételre és a döntések társadalmi és közösségi hatásainak a mérlegelésére
Támogatja a gazdaság eredményességét
Élénk helyi gazdaságot teremt, mely a környezet károsítása nélkül teszi elérhetõvé a kielégítõ és kifizetõdõ munkát
Értékeli a társadalmi tevékenységeket
Elõsegíti a közlekedési ártalmak csökkentését
Mindenki számára biztosítja a kultúra, a szabadidõ és a pihenés könnyen hozzáférhetõ lehetõségeit
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a földutak szilárd burkolattal történõ kiépítése c. pályázaton
való induláshoz szükséges tervezési ajánlatok közül a Közlekedés Kft. ajánlatát fogadja el, 3.700.000 Ft+Áfa vállalási ár
erejéig a 2009. évi felhalmozási céltartalék keret terhére,
2) a 2009. évi útépítési program keretén belül a KMRFT-TEÚT
pályázaton az alábbi utcák felújításával kíván indulni: A pályázathoz szükséges önrészt: Ledina dûlõ útburkolat felújítására bruttó 16.180.419 Ft-ot, településközpont útburkolat felújítására 14.486.714 Ft-ot, összesen: 30.667.133 Ft összeget a
2009. évi felhalmozási céltartalék keret terhére biztosítja,
3) felhatalmazza a polgármestert, hogy a KMRFT-TEÚT pályázaton való induláshoz a szükséges nyilatkozatokat adja ki.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Mûvelõdési Központtól származó zajterhelés csökkentése érdekében további 38 fm zajárnyékoló fal építési munkáinak teljes körû mûszaki lebonyolításával a mûszaki irodát bízza meg,
2) felkéri a Polgármestert arra, hogy a Mûszaki Iroda útján a
zajárnyékoló fal kivitelezési munkáira és a mûszaki ellenõri
tevékenység végzésére három-három vállalkozótól kérjen
ajánlatot, és a legkedvezõbb ajánlatot adóval kösse meg a
vállalkozói szerzõdést.
Tököl Város Képviselõ-testülete kavicsbánya kialakításával
kapcsolatban hozott korábbi döntéseit ismét megerõsíti, Tököl
közigazgatási területén kavicsbánya nyitását, bányászati tevékenység végzését nem engedélyezi. A bányatelket körülvevõ
dûlõutak használatára vonatkozó tulajdonosi hozzájárulását
megtagadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a lakosság biztonságának a
jelenleginél hatékonyabb biztosítása érdekében támogatja a Fidesz „Három csapás” elnevezésû javaslatát, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény – elõterjesztés szerinti –
módosításáról.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tököli 2442 hrsz.-ú ingatlanra, 662/1974. (01. 30.) számon bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom a beépítési kötelezettség
biztosítására tényt az ingatlan-nyilvántartásból töröljék. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a törlési nyilatkozatot kiadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Mûvelõdési Központ és Könyvtár termeit 2009. augusztus 8-án
Misinszkyné Jakab Julianna, mint az intézmény dolgozója térí-
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tésmentesen használja. Felkéri az intézményvezetõt, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Zubor Sport-Szolgáltató Kft.-t visszamenõleg a 2008. augusztus 18., 19., 28., 29., 30., 31. napokra a szerzõdés szerinti díjfizetési kötelezettség alól mentesíti.
2) a Zubor Sport Kft.-vel 2007. március 19-én kötött vízfelületre vonatkozó bérleti szerzõdést 2009. június 15-tõl augusztus
21-ig terjedõ idõszakra úgy módosítja, hogy a bérleti díj
50%-át köteles a bérlõ megfizetni, a vízfelület – délelõtt:
úszómedence és tanmedence 2-2 sáv 900 – 1030 óra között,
délután: úszómedence és tanmedence 2-2 sáv 1400 – 1530 óra
között – csökkentett használata fejében. E díj tartalmazza az
uszoda kiszolgáló épületének 2. szintjén lévõ 2 db vendégszoba használatát is.
3) 2009. június 16-tól 2009. augusztus 18-ig, naponta 1100-1400
óra közötti idõszakban a diák és nyugdíjas napijegy árát 300
Ft-ban határozza meg.
4) felhatalmazza a polgármestert az 1., 2. pont szerinti szerzõdésmódosítás aláírására
2009. június 3-i Kt. ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete
1. a tököli szennyvíztisztító telep kapacitásbõvítése és technológiai fejlesztése tárgyú KEOP-7.1.2.0-2008-0146 pályázathoz
kapcsolódó tervezõi feladatok ellátása tárgyában indított
nyílt közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. § c) pontjára való hivatkozással eredménytelennek nyilvánítja.
2. a közbeszerzési eljárást változatlan tartalommal, a 47/2009.
(II. 16.) és a 62/2009. (III. 18.) sz. képviselõ-testületi határozatoknak megfelelõen, ismét megindítja.
2009. június 7-i Kt. ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete,
1. az önkormányzati miniszter úr döntését, amely a pályázat
alapján a Városi Sportcsarnok sportparkettájának felújítására 8.000.000 Ft támogatást biztosít, elfogadja.
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti beruházás közbeszerzési eljárásához szükséges elõkészítõ intézkedéseket tegye meg.
3. mivel a minisztériumi támogatás mértéke a megpályázott
10.000.000 Ft-ot nem éri el, a sportpadló cseréjéhez és a
közbeszerzési eljárás bonyolításához további 4.000.000 Ft saját forrást biztosít a 2009. évi felhalmozási céltartalék keret
terhére.
4. felkéri a Jegyzõt, hogy a közbeszerzési tervben a sportpadló felújításával kapcsolatos változtatásokat vezesse át, valamint hogy
a közbeszerzési terv „becsült érték” oszlopát emelje ki a tervbõl.
2009. június 18-i Kt. ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a „Városi Sportcsarnok sportpadlójának cseréje” vonatkozásában induló közbeszerzési eljárás bonyolítására elfogadja az
Origo-Mix Kft. (2024 Debrecen, Kossuth u. 7.) ajánlatát. A
400.000 Ft +Áfa vállalási ár fedezeteként a 2009. évi felhalmozási céltartalékot jelöli meg.
2) a határozat mellékletét képezõ „Tököl, Városi Sportcsarnok
sportpadlójának cseréje” tárgyú ajánlati felhívást elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a „Tököl Város Településközpontjának Fejlesztése” címû pályázat vonatkozásában az elektromos munkarészek engedélyeztetéséhez az alábbi nyilatkozat
kiadásával hatalmazza fel a polgármestert:

Városházi hírmondó
Nyilatkozat
Alulírott Hoffman Pál Tököl Város Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, mint a
„Tököl Város Településközpontjának Fejlesztése” Piac tér, Mester utca, Kossuth Lajos utca környezetrendezési, útépítési, forgalomtechnikai és közmû kiviteli terve Elektromos hálózatok
címû kiviteli terv alapján létesítendõ hálózat beruházója, hogy
– vállaljuk az engedélyeztetés és a kivitelezés, valamint az üzemeltetés
költségeit,
– a megépített közvilágítási berendezéseket térítésmentesen átadjuk az
ELMÛ Nyrt. tulajdonába és az ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. üzemeltetésébe.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
polgármester 2009. június 23-26. és július 6. – augusztus 31.
között összesen 18 nap szabadságot igénybe vegyen.
Tököl Város Képviselõ-testülete a határozat 1. számú mellékletét képezõ „A tököli szennyvíztisztító telep kapacitásbõvítése
és technológia fejlesztése tárgyú KEOP-7.1.2.0-2008-0146 pályázathoz kapcsolódó tervezõi feladatok ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívást elfogadja. Egyben az új kiírásnak megfelelõen
módosítja a 2009. évi közbeszerzési tervet.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a „Tököl Város településközpontjának fejlesztése” tárgyú pályázatra benyújtott ajánlatok közül, a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján az összességében legkedvezõbb ajánlatot
tartalmazó, ZÖFE Kft. (székhely: 1119 Bp., Thán Károly u.
3-5.) által benyújtott ajánlatot fogadja el és tekinti jelen közbeszerzési eljárás nyertesének.
2) A 89.874.928 Ft + Áfa ajánlati ár fedezeteként bruttó
82.937.562 Ft erejéig a 2009. évi költségvetésben, Tököl Város településközpontjának fejlesztésére megjelölt keretet,
bruttó 29.406.098 Ft erejéig pedig a 2009. évi felhalmozási
céltartalék keretet jelöli meg.
3) Felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl VSK Ritmikus Gimnasztika Szakosztálya részére 2009. június 27-én térítésmentesen biztosítja a Sportcsarnok használatát, nemzetközi utánpótlás verseny lebonyolítása céljából. Ezzel egyidejûleg a felkészítõ edzés idejére június 15-26-ig, 1000 – 1300 óra között, napi
3 órára is biztosítja a térítésmentes használatot. Felkéri az intézményvezetõt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
2009. június 29-i Kt. ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete
1. a 2008. évi teljesítésük elismeréseként Wágner Vivien, Takács
Péter, Laszák Zoltán, Kovács Kinga sportolókat, Gnyálin István és Kerékgyártó Zsolt edzõket jutalomban részesíti.
2. a jutalom fedezetére összesen 555.000 Ft-ot (421 eFt személyi juttatás és 134 eFt járulék) biztosít a 2009. évi általános
tartalékkeret terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert az alábbi nyilatkozat aláírására:
„NYILATKOZAT
Tököl Város Önkormányzata jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a TÖKÖLI SZIVÁRVÁNY ÓVODÁÉRT
ALAPÍTVÁNY székhelyeként az Önkormányzat tulajdonában
álló 2316 Tököl, Csépi út 57. sz. alatti ingatlan kerüljön nyilvántartásba vételre.
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Az Önkormányzat a használatot ellenszolgáltatás nélkül engedélyezi.
A fenti nyilatkozatot a Pest Megyei Bíróság részére az Alapítvány nyilvántartásba vétele iránti eljárásban történõ felhasználás céljára adtuk ki.
Tököl, 2009. június 15.
Hoffman Pál
polgármester”

Tököl Város Képviselõ-testülete az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi
XXXV. tv-ben elfogadott, 2009. július 1-jét követõ ÁFA mértékének emelése miatt az alábbi szerzõdésmódosításokról rendelkezik:
1) A Zubor Sport Kft.-vel 2007. március 19-én kötött vízfelületre
vonatkozó bérleti szerzõdést úgy módosítja, hogy a bérleti díj
– 900–1400 óráig 3.030 Ft+ÁFA/óra
– 1400–1800 óráig 5.050 Ft+ÁFA/óra
– 2009. 07. 01-jétõl 2009. 08. 21-ig terjedõ idõszakra 900-1030
óráig 1.510 Ft+ÁFA/óra, 1400-1530 óráig 2.520 Ft+ÁFA/óra.
2) Az Omnivagus Egyesülettel 2007. október 15-én kötött vízfelületre vonatkozó bérleti szerzõdést úgy módosítja, hogy a
bérleti díj 4.040 Ft+ÁFA/óra.
3) Felhatalmazza a polgármestert az 1., 2. pont szerinti szerzõdések módosításának aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár igazgatójának kérésére hozzájárul ahhoz, hogy a
2009. évi költségvetésben a rendezvényekre tervezett 5.600
eFt-ból 5.000 eFt-ot a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál
megrendezésére használjon fel.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) „Tököl Város településközpontjának fejlesztése” címû nyertes projekt folytatásaként indulni kíván a Pro Regio KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kft. által
kiírt „Pest megyei településközpontok fejlesztése – kisléptékû megyei fejlesztések” címû pályázatán a Mester utcától a
Hõsök teréig terjedõ Fõ utcai szakasz rendezése érdekében.
2.) felkéri a Polgármestert, hogy a tervek elkészítésére kérjen
árajánlatokat, és a legkedvezõbb ajánlatot adóval a tervezési szerzõdést kösse meg.
3.) a tervek elkészítéséhez max. bruttó 3.600.000 Ft összeget
biztosít a 2009. évi felhalmozási céltartalék keret terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete Kunzerné dr. Balázs Ilona
fogszakorvos megbízási szerzõdésének módosítását, mely a fogászati eszközök karbantartási, pótlási, szükség szerinti cseréje
költségeinek átvállalására vonatkozik, nem támogatja.
Tököl Város Képviselõ-testülete Török Gábor kérésére a
2316 Tököl, Zrínyi u. 11. szám alatti ingatlan udvarának felújítására, a Helytörténeti Múzeum környezetének esztétikus kialakítására vonatkozó konkrét munkakalkuláció és költségterv
alapján visszatér.
Tököl Város Képviselõ-testülete az alábbiak szerint határozza
meg a 2009. II. félévi munkatervét.
Képviselõ-testületi ülések:
Szeptember
– Tájékoztató a 2009. I. félévi gazdálkodásról
Elõterjesztõ: polgármester
– Tájékoztató a 2009. I. félévi adóbevételek alakulásáról
Elõterjesztõ: polgármester

– Az intézményi Alapító Okiratok módosítása
Elõterjesztõ: polgármester
– Beszámoló a Tököl Város területén illegálisan mûködõ termelõi, kereskedelmi és szolgáltató egységek ellenõrzésének,
megszüntetésének feladatairól
Elõterjesztõ: jegyzõ
Október
– Az óvodák tájékoztatója a 2009/2010. nevelési év beindításáról
Elõterjesztõ: óvodavezetõk
– Az Általános Iskola tájékoztatója a 2009/2010. tanév beindításáról
Elõterjesztõ: iskolaigazgató
– Beszámoló Tököl városában közterület-felügyelet kialakításának lehetõségeirõl
Elõterjesztõ: polgármester
November
– Alapítványi támogatási kérelmek
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
– 2010. évi költségvetési koncepció
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
– Étkezési jegyek közbeszerzése
Elõterjesztõ: polgármester
December
– Tájékoztató a III. negyedéves gazdálkodásról
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
– A képviselõ-testület 2010. I. félévi munkaterve
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
– Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
– Uszodai belépõjegyek ára megállapítása
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
LAKOSSÁGI FÓRUMOK
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a tulajdonát képezõ 2640/65 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megjelölésû ingatlanból, a határozat mellékletét képezõ
alaprajzon „B” jelölésû, trapéz formájú kb. 480 m2 nagyságú területet biztosítsa a Zöld üzletház parkolási céljaira, azzal hogy a kiépítésre kerülõ parkoló a közforgalom elõl nem
zárható el,
2) a határozat mellékletét képezõ alaprajzon vázolt parkolók
viacolor térkõvel történõ kiépítéséhez hozzájárul azzal, hogy
a parkoló építésére építési engedélyt kell kérni, a kiépített
parkoló karbantartása, állagmegóvása a kérelmezõ feladata,
és a kivágott fák pótlásáról a parkoló környezetében gondoskodnia kell,
3) hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1-2. pontban elfogadottak szerint a kérelmezõvel a megállapodást kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Weöres Sándor Általános
Iskola 2008/2009. évi mûködésérõl szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Napsugár Óvoda, Szivárvány
Óvoda, Horvát Óvoda és Hagyományõrzõ Óvoda 2008/2009.
évi mûködésérõl szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 24/2009. (II. 2.) számú határozatát az alábbiakkal kiegészíti:
– a 2579/3780 részben tulajdonát képezõ tököli 596 hrsz-ú ingatlanon fennálló tulajdonközösség megszüntetése érdekében felkéri a jegyzõt, hogy az ismeretlen helyen tartózkodó
társtulajdonosok képviseletére, ügygondnok kijelölésére kérjen eljáró szervet a Közép-magyarországi Államigazgatási Hivataltól,
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– felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljáró szerv által kijelölt ügygondnokkal adás-vételi szerzõdést kössön, a tököli
596 hrsz-ú ingatlan 1201/3780 illetõségének megszerzése érdekében oly módon, hogy a 24/2009. (II. 2.) számú képviselõ-testületi határozattal elfogadott 10.000.000 Ft-os vételár
tulajdoni hányadra esõ részét ajánlja fel ellenértékként.
Tököl Város Képviselõ-testülete az ART Fitnesz Szakosztály
2009. augusztus 3-tól augusztus 20-ig tartó edzõtáborára a
tükrösterem kivételével térítésmentesen biztosítja a Weöres
Sándor Általános Iskola lakótelepi épületének tornatermét, öltözõit, ebédlõjét, konyhát (kizárólag tálalásra) minden hétköznap 1000 – 1700 óra közötti idõpontban. Felkéri az intézményvezetõt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete 2009. június 30. napján a
Gyermekjóléti Szolgálatot jogutód nélkül – a vagyoni jogok és
kötelezettségek tekintetében alapítói jogutódlással – megszünteti, és kiadja a határozat mellékletét képezõ megszüntetõ okiratot azzal, hogy a gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos
feladatokat a 2009. július 1. napján megalakuló Szigetszentmiklós–Tököl Családsegítõ és Gyermekjóléti Intézményi Társulás látja el, egyben felkéri a polgármestert, hogy a megszüntetõ okirat törzskönyvi nyilvántartáson történõ átvezetésérõl
gondoskodjon.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár 2008. évi mûködésérõl szóló beszámolót tudomásul
veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Sportcsarnok 2008. évi mûködésérõl szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete mint Taggyûlés a TVCS
Nonprofit Kft. 2008. évre vonatkozó, egyszerûsített éves beszámolóját az alábbi kiegészítéssel elfogadja:
– a társaság vizsgálja meg a saját vízbázis kiépítésének lehetõségét és
– a cégvezetés határozza meg a szolgáltatás minõségi jellemzõit, az elvárt minõségi mutatókat.
Tököl Város Képviselõ-testülete 1000 Ft/óra+ÁFA bérleti díj ellenében, határozatlan idõre bérbe adja a Weöres Sándor Általános Iskola Aradi utcai épületének egy tantermét esti középiskolai tagozat indítása céljából a „Budapest” Külkereskedelmi Szakközépiskola (1201 Budapest, Vörösmarty u. 89-91.) részére.
Felkéri az iskola igazgatóját, hogy a bérleti szerzõdést kösse
meg oly módon, hogy a bérleti díj összege évente az inflációval
megegyezõ mértékben növekedjen.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Danuvia Motor Craft Kft.
kérelmére a Danuvia motor gyártásának beindításához és az elsõ széria elkészítéséhez nem tud támogatást nyújtani, de segítséget nyújt számára olyan rendezvény megszervezésében, mely
népszerûsíti a várost is.
2009. június 29-i Kt. ülés
Tököl Város Képviselõ-testülete a 156/2009. (V. 25.) számú
határozatát kiegészíti azzal, hogy
„5. A Zubor Sport Szolgáltató Kft. részére, 2009. június 25-tõl
augusztus 21-ig 1530 és 1730 közötti idõszakra, az alapszerzõdés
szerinti díjtétellel biztosítja az úszómedence és a tanmedence
2-2 sávját.
6. Felhatalmazza a polgármestert az 5. pont szerinti módosítás
aláírására.”

A
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Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „Pest megyei településközpontok fejlesztése – kisléptékû megyei fejlesztések” címû pályázati felhívására, „Tököl Város településközpontjának fejlesztése II. ütem” tárgyú pályázattal indulni kíván. A pályázathoz szükséges önrészt, max. 30 millió Ft erejéig a 2009. évi felhalmozási céltartalék keret terhére biztosítja.
2) a pályázat kidolgozásával, a tanácsadással az M&F Szervezési, Marketing és Építészeti Kft.-t (2330 Dunaharaszti,
Báthori u. 1.) bízza meg, 2.600.000 Ft + ÁFA vállalási ár
erejéig, a 2009. évi felhalmozási céltartalék keret terhére.
3) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdéseket kösse meg.
4) felkéri a Polgármestert, hogy a szükség szerinti építésztervek
elkészítésére kérjen árajánlatokat, és a legkedvezõbb ajánlatot adóval a tervezési szerzõdést kösse meg.
5) az építész tervek elkészítéséhez max. 1.500.000 Ft + ÁFA
összeget biztosít a 2009. évi felhalmozási céltartalék keret
terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a „Közétkeztetés–Tököl
2009-2011.” címû, egyszerû közbeszerzési eljárás nyertesének
a bíráló bizottság javaslata alapján a P-Dussmann Kft.-t (1088
Budapest, Rákóczi út 1-3.) nyilvánítja, az általa meghatározott
210.193 Ft/nap áron, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a közétkeztetés ellátására, a 2009. szeptember 1-jétõl
2011. augusztus 31-ig terjedõ idõszakra vonatkozóan a vállalkozási szerzõdést megkösse.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a „Sportcsarnok sportpadlójának cseréje” tárgyú, egyszerû közbeszerzési eljárás nyertesének a bíráló bizottság javaslata alapján a ECHO SPORT Kft.-t (4030 Debrecen, Szilágyság u. 18.) nyilvánítja, az általa meghatározott
10.994.800 Ft + Áfa áron, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a közétkeztetés ellátására vonatkozó szerzõdést megkösse.
2) a sportpadló cseréje építési munkáinak mûszaki ellenõrzésével a HÁZ PLUSZ Kft. (2400 Dunaújváros, Németh L. u. 2.
fszt. 1.) bízza meg 150.000 Ft + ÁFA vállalási áron, a 2009.
évi felhalmozási céltartalék keret terhére.
3) felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a vállalkozási szerzõdést kösse meg.
TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 12/2009.
(IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TÖKÖL ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Tököl Város Önkormányzat Képviselõ-testülete (a továbbiakban a képviselõ-testület) az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján Tököl
Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet
alkotja:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. §
(1) A képviselõ-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehatását
1.476.979 eFt, azaz – Egymilliárd – négyszázhetvenhatmillió –
kilencszázhetvenkilencezer – forint bevétellel,
1.310.842 eFt, azaz – Egymilliárd – háromszáztízmillió – nyolcszáznegyvenkettõezer – forint kiadással és
217,5 fõ tényleges létszámmal
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fogadja el, melynek jogszabály szerint elõírt bontását, mérlegszerûen e rendelet „1. ÖNKORMÁNYZATI Össz.” jelû tábla (a
továbbiakban az 1. melléklet) tartalmazza.
(2) A képviselõ-testület az alábbi mellékletek szerint fogadja el
a polgármesteri hivatal és az intézmények, valamint építi be
a kisebbségi önkormányzatok összes bevételét és kiadását, a
jogszabály szerint elõírt bontásban és tartalommal, mérlegszerûen:
a) a b-e) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve a
„2.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Össz” jelû tábla (a továbbiakban a 2.1. számú melléklet),
b) a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait a „2.1.1. Polgármesteri Hivatal” jelû tábla (a továbbiakban a 2.1.1. számú
melléklet),
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.2. Horvát Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a
2.1.2. számú melléklet),
d) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.3. Német Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a
2.1.3. számú melléklet),
e) a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.4. Szerb Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a
2.1.4. számú melléklet),
f) a g-p) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve a
„2.2. GAMESZ és INTÉZMÉNYEK Össz” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2. számú melléklet),
g) a GAMESZ bevételeit és kiadásait a „2.2.1. GAMESZ” jelû
tábla (a továbbiakban a 2.2.1. számú melléklet),
h) a Hagyományõrzõ Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.2.
Hagyományõrzõ Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.2.
számú melléklet),
i) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.3. Horvát Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.3. számú melléklet),
j) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.4. Napsugár
Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.4. számú melléklet),
k) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.5.
Szivárvány Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.5. számú
melléklet),
l) az Általános Iskola bevételeit és kiadásait a „2.2.6. Általános Iskola” jelû tábla (a továbbiakban 2.2.6. számú melléklet),
m) a Gyermekjóléti Szolgálat bevételeit és kiadásait a „2.2.7.
Gyermekjóléti Szolg.” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.7. számú melléklet),
n) a Bölcsõde bevételeit és kiadásait a „2.2.8. Bölcsõde” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.8. számú melléklet),
o) a Mûvelõdési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a
„2.2.9. Mûv. Központ és Könyvt” jelû tábla (a továbbiakban a
2.2.9. számú melléklet),
p) a Sportcsarnok bevételeit és kiadásait a „2.2.10. Sportcsarnok” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.10. számú melléklet)
tartalmazza.
(3) A képviselõ-testület a (2) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint fogadja el a tényleges létszámokat.
(4) A képviselõ-testület a rendelet 3. számú melléklete szerint
fogadja el a polgármesteri hivatal kiadásait feladatonkénti
bontásban.
(5) A képviselõ-testület az önkormányzat összes felújítási kiadását 16.894 eFt-tal, azaz – Tizenhatmillió-nyolcszázkilencvennégyezer – forinttal fogadja el, melynek jogszabály szerint
elõírt bontását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(6) A képviselõ-testület az önkormányzat összes felhalmozási
kiadását 24.270 eFt-tal, azaz – Huszonnégymillió-kettõszázhetvenezer – forinttal fogadja el, melynek bontását e
rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
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(7) A képviselõ-testület a céltartalékok felhasználását a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselõ-testület a hitelállomány-kimutatást e rendelet 7.
számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselõ-testület a több éves kihatással járó döntések
végrehajtását évenkénti bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselõ-testület a közvetett támogatások kimutatását
és szöveges indoklását e rendelet 9. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselõ-testület a pénzforgalmi kimutatást a 10. számú
melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. számú, a GAMESZ
2008. december 31-i állapotú vagyonát a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
3. § A képviselõ-testület az önkormányzat egyszerûsített beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést a 13. számú melléklet
szerint fogadja el.
4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2009. április
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2009. április 28.
Dr. Bekk Mária jegyzõ

TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2009.
(IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TÖKÖL ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL SZÓLÓ 6/2009. (II.
17.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tököl Város Önkormányzat Képviselõ-testülete (a továbbiakban a képviselõ-testület) figyelemmel az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ára,
valamint a végrehajtásához kapcsolódó egyéb jogszabályok
alapján a 2009. évi költségvetésrõl szóló 6/2009. (II. 17.) számú
rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.648.812 eFt-ban, azaz –
Egymilliárd – hatszáznegyvennyolcmillió – nyolcszáztizenkettõezer – forintban, költségvetési létszámkeretét 210,5 álláshelyben állapítja meg, melynek jogszabály szerint elõírt
bontását mérlegszerûen e rendelet „1. ÖNKORMÁNYZATI
Össz.” jelû tábla (a továbbiakban az 1. melléklet) tartalmazza.
(2) A képviselõ-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá a polgármesteri hivatal és az intézmények, valamint építi be a kisebbségi önkormányzatok összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint elõírt bontásban és tartalommal,
mérlegszerûen:
a) a b-e) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve a
„2.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Össz” jelû tábla (a továbbiakban a 2.1. számú melléklet),
b) a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait a „2.1.1. Polgármesteri Hivatal” jelû tábla (a továbbiakban a 2.1.1. számú
melléklet),
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.2. Horvát Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a
2.1.2. számú melléklet),
d) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.3. Német Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a
2.1.3. számú melléklet),
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e) a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2.1.4. Szerb Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a
2.1.4. számú melléklet),
f) a g-p) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve a
„2.2. GAMESZ és INTÉZMÉNYEK Össz” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2. számú melléklet),
g) a GAMESZ bevételeit és kiadásait a „2.2.1. GAMESZ” jelû
tábla (a továbbiakban a 2.2.1. számú melléklet),
h) a Hagyományõrzõ Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.2.
Hagyományõrzõ Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.2.
számú melléklet),
i) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.3. Horvát
Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.3. számú melléklet),
j) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.4. Napsugár Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.4. számú
melléklet),
k) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „2.2.5. Szivárvány Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.5. számú melléklet),
l.) az Általános Iskola bevételeit és kiadásait a „2.2.6. Általános
Iskola” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.6. számú melléklet),
m) a Gyermekjóléti Szolgálat bevételeit és kiadásait a „2.2.7.
Gyermekjóléti Szolg.” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.7. számú melléklet),
n) a Bölcsõde bevételeit és kiadásait a „2.2.8. Bölcsõde” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.8. számú melléklet),
o) a Mûvelõdési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a
„2.2.9. Mûv. Központ és Könyvt” jelû tábla (a továbbiakban a
2.2.9. számú melléklet),
p) a Sportcsarnok bevételeit és kiadásait a „2.2.10. Sportcsarnok” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.10. számú melléklet)
tartalmazza.
(3) A képviselõ-testület a (2) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.
(4) A rendelet 3. számú melléklete a polgármesteri hivatal
tárgyévi kiadásait feladatonként tartalmazza.
(5) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását 18.862 eFt-ban, azaz – Tizennyolcmillió – nyolszázhatvankettõezer – forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint elõírt bontását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(6) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felhalmozási kiadását 208.932 eFt-ban, azaz –
Kettõszáznyolcmillió – kilencszázharminckettõzer – forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 5. számú
melléklete tartalmazza.
(7) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 7.293 eFt-ban, azaz – Hétmillió-kettõszázkilencvenháromezer – forintban állapítja meg (lásd 1.
számú, 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. számú mellékleteket)
b) felhalmozási céltartalékát 130.968 eFt-ban, azaz – Egyszázharmincmillió – kilencszázhatvannyolcezer – forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(8) A rendelet 7. számú melléklete a Polgármesteri Hivatal, a
rendelet 8. számú melléklete a GAMESZ tárgyévi elõirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazza.”
2. § A R. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú
melléklete lép.
3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2009. április 15.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ

Városházi hírmondó

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2009. április 28.
Dr. Bekk Mária jegyzõ

TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 14/2009.
(V. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL
Tököl Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi XX.
törvény 85. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelettel összhangban a zajvédelem helyi szabályozásáról
az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) E rendelet hatálya Tököl Város közigazgatási területén
kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetre, aki vagy
amely állandó, vagy ideiglenes jelleggel a közigazgatási területen tartózkodik, illetõleg tevékenységet végez.
(2) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a közterületi rendezvények és a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítõ tevékenységek zajvédelmi szabályaira.
(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni a közigazgatási terület minden olyan zaj- és rezgésforrására, amely veszélyes mértékû terhelést vagy zavaró hatást okoz.
2. § E rendelet alkalmazásában
a) hangerõsítõ, hangkibocsátó berendezés: bármilyen mûszaki
megoldású berendezés, amely a hallható hangtartományba
esõ hanghullámokat bocsát ki;
b) helyhez kötött szabadtéri üzemeltetés: a tevékenység nem
jár a zajforrás helyváltoztatásával;
c) mobil szabadtéri üzemeltetés: olyan üzemeltetés, melynek
során a zajforrás változtatja helyét;
d) jelentõs mértékû határérték túllépés: az adott építési övezetre megengedett terhelési határértékeket 10 dB-nél nagyobb
mértékben meghaladó zaj.
e) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami
vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a
rendeltetésének megfelelõen bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, valamint egyéb ingatlanoknak közhasználat céljára átadott területrésze.
3. § E rendelet szempontjából zajforrásnak minõsülnek különösen:
a) elektromos vagy robbanómotoros berendezések, amelyek
szabadtéri mûködtetése jelentõs zajhatásokkal jár;
b) bármilyen hangszóró vagy mûsorforrás, beleértve az élõzene vagy élõ mûsor szolgáltatását is (hangerõsítõ eszközökkel
vagy hangerõsítõ eszközök nélkül).
4. § (1) A településen élõk nyugalmának biztosítása érdekében
kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos,
zajt keltõ tevékenység (pl. robbanómotoros fûnyírás,
motoros fakivágás, kerti traktor mûködtetése) nem végezhetõ
a) munkanapokon 20.00 óra és 7.00 óra között,
b) szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 0.00–8.00 óra
és 14.00–24.00 óra között.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a közterületeken végzett
zöldfelület-fenntartási tevékenységek esetében is alkalmazni kell.

Városházi hírmondó
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5. § A magántulajdonú ingatlanok területén saját célra létesített – zajkeltéssel együtt járó – sportlétesítmények és játékeszközök, szabadtéri uszodák használata a hatásterületen
élõk nyugalmát nem zavarhatja. A településen élõk nyugalmának biztosítása érdekében az Önkormányzat jegyzõje egyedi üzemeltetési szabályokat állapít meg.
6. § Pirotechnikai termékek szabadtéri felhasználása 22.00 óráig engedélyezhetõ, alkalmanként legfeljebb 20 percig terjedõ idõtartamra. Kivételt képez az állami ünnepi tûzijáték
idõtartama.
7. § (1) Tilos a hangerõsítõ, hangkibocsátó rendszert alkalmazó riasztó berendezésekkel történõ indokolatlan, különleges zajokozás. A berendezések megfelelõ mûszaki
állapotáról a tulajdonos köteles gondoskodni.
(2) Helyhez kötött hangerõsítõ berendezést alkalmazó,
szabadtéri mûsorszórás közterületen 10.00 és 22.00
óra között folytatható.
(3) Mobil szabadtéri hangerõsítõ berendezést közterületen
naponta 10.00 és 20.00 óra között szabad üzemeltetni.
A berendezés üzemeltetésének szándékát az Önkormányzat jegyzõje részére, annak megkezdése elõtt legalább 3 munkanappal be kell jelenteni. A bejelentésnek
tartalmaznia kell a mûködtetés idõszakára, idõtartamára és útvonalára vonatkozó adatokat.
(4) Szabadtéri koncert közterületen – az állami, valamint
az önkormányzat által szervezett ünnepségek programjához, valamint az Önkormányzat által jóváhagyott rendezvények kivételével – 10.00 és 22.00 óra között tartható.
(5) Jelentõs zajterheléssel, közterületi alkalmi rendezvények csak 10.00 és 22.00 óra között engedélyezhetõk.
8. § (1) Aki e rendelet 3., 4., 5., 6. és 7. §-ának elõírásait megszegi, szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.
(2) A zajkibocsátási határértékeket meghaladó zaj okozóját
a környezetvédelmi hatóság külön jogszabály szerint
zajbírság megfizetésére kötelezheti.
9. § (1) Ez a rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után induló ügyekben kell
alkalmazni. A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a
helyi zajvédelmi szabályok megállapításáról szóló
19/1999. (X. 4.) számú rendelet hatályát veszti.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezeti zaj- és rezgés elleni védelemrõl szóló 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet, továbbá a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet elõírásait kell alkalmazni.
Tököl, 2009. május 18.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2009. június 8.
Dr. Bekk Mária jegyzõ

TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.
(V. 26.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTÉSI JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELÕÍRT SZÁMÚ GÉPJÁRMÛ PARKOLÓK
KIALAKÍTÁSÁNAK RENDJÉRÕL
Tököl Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az 1990.
évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvényre is figyelemmel a gépjármû elhelyezési kö-

telezettség biztosítása érdekében a 253/1997. (XII. 20.) számú
Korm. rendelettel elfogadott Országos Településrendezési és
Építési Követelmények (továbbiakban: OTÉK) 42. §-ban foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja a város területén elõsegíteni az építmények
rendeltetésszerû használatához szükséges számú gépjármû
várakozóhelyek építési kötelezettségének teljesítését.
A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya Tököl Város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá minden építtetõre,
aki a város (1) bekezdés szerinti területén építési munka végzéséhez (önálló rendeltetési egység kialakításához, építmény(ek) építéséhez, átalakításához, bõvítéséhez és többletparkoló igénnyel járó rendeltetésének
megváltoztatásához) kér építési, illetõleg fennmaradási engedélyt.
Parkolóhelyek szükséglete és elhelyezésének módjai
3. § Amennyiben az építésügyi hatóság az eljárása során megállapítja, hogy az engedélyezni kívánt építményhez a vonatkozó jogszabályban meghatározott számú gépjármûelhelyezési kötelezettség a megfelelõ nagyságú terület hiánya miatt, a mûemléki védettség, illetõleg településrendezési vagy egyéb mûszaki okokból telken belül nem, vagy
csak részben teljesíthetõ, az építésügyi hatósági engedély
csak akkor adható meg, ha az Önkormányzat az általa kiépített parkolóhelyek közül azt az e rendeletben meghatározott összeg fejében biztosítja, vagy ha a kérelmezõ vállalja a telken kívül, közterületen a parkolóhely építését a
képviselõ-testület által jóváhagyott helyen, 500 m-es körzeten belül.
A közterületi parkolóhely kiépítésére vonatkozó szabályok
4. § (1) Közterületi parkoló Tököl Város területén a képviselõtestület által egyedileg meghatározott burkolattípusban (térkõ, aszfalt, beton stb.), valamint az erre jogosult tervezõ által készített tervnek megfelelõen a közlekedési hatóság által kiadott építési engedély birtokában és az abban meghatározott szerkezet szerint alakítható ki.
(2) A létesítmény megépítéséhez a parkoló építésére vonatkozó építési engedélyt is be kell szerezni.
(3) Az építtetõ által önerõsen kiépített és ez által megváltott
parkoló a továbbiakban közparkolóként is funkcionál,
melynek fenntartásáról az gondoskodik, akinek az érdekében kiépítették, erre a használatbavételi (mûködési)
engedélyben a hatóságnak külön is fel kell hívnia a kérelmezõ figyelmét.
A parkolóhely megváltásának módja
5. § (1) A megváltási díj fizetésérõl szóló megállapodást az Önkormányzat nevében a Polgármester köti meg. A megállapodásnak tartalmaznia kell a területre vonatkozó
hatályos rendelkezés szerint kiszámított és megváltott
parkolóhelyek számát, a befizetés összegét és a fizetés
módját, valamit a burkolat típusát.
(2) A várakozóhelyek megváltásáról szóló szerzõdés egy
példányát és a befizetés tényének igazolását az építtetõnek az építési engedély kérelemhez csatolni kell.
(3) A rendelet hatálya alá tartozó építési engedélyezések
során használatbavételi engedély csak abban az esetben
adható, ha az építtetõ a várakozóhely megváltási díj
megfizetését igazolja.
(4) A díj összegét a megállapodás aláírását követõ 15 napon belül kell megfizetni.
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(5) Az önkormányzat által épített parkolók után a parkolóhely megváltási díjat elõre 5 éves ciklusokra bontva
2009-ben 15.000 Ft+Áfa/m2/5 év (melyet minden évben az infláció mértékével emelni kell) díjösszeggel kell
elõírni az e célra kötendõ megállapodásokban.
(6) Az önerõsen kiépített parkolóhelyek után a beruházás
ellenértékeként megváltási díjat nem kell fizetni.
(7) Az önkormányzat által kiépített parkolók megváltása
mindaddig kötelezõ, amíg az adott létesítmény üzemeltetéséhez azok szükségesek, illetve a parkolóhelyeket idõközben más módon nem biztosították.
(8) Az önkormányzat által épített parkolók esetében az 5
éves ciklus(ok) lejártát követõen a szerzõdésben foglalt
feltételekkel az Önkormányzat a parkolóhely(ek) további 5 évre történõ megválthatóságát biztosítja, mindaddig, amíg a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges.
(9) A megállapított várakozóhely megváltási alapdíjak öszszegét a Képviselõ-testület évente felülvizsgálhatja és
módosíthatja.
(10) Meghiúsult építkezés esetén a megváltásról kötött
szerzõdés hatályát veszti. Az építtetõ a befizetett összeget, illetve az építési szerzõdés neki fel nem róható okból való ellehetetlenülése esetén, annak összegét viszszaigényelheti, melyet az önkormányzat 15 napon belül köteles visszafizetni.
(11) Parkolóhely megváltási díj a parkolóhely megváltási
alapdíj és a szükséges várakozóhelyek számának
szorzataként képzett pénzösszeg. A parkolóhely
megváltási alapdíj e rendeletben egy gépjármû elhelyezésének kiváltásához szükséges (12,5 m2) összeg,
mely 2009. évben 187.500 Ft, melyet minden évben
az infláció mértékével emelni kell.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet 2009. június 2. napján lép hatályba, Rendelkezéseit a hatálybalépést követõen beadott építési engedélyek esetében kell alkalmazni.
Tököl, 2009. május 12.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2009. május 29.
Dr. Bekk Mária jegyzõ

16/2009. (VI. 30.) SZÁMÚ RENDELET A TEMETÕK
FENNTARTÁSÁRÓL, RENDJÉRÕL ÉS ÜZEMELTETÉSÉRÕL SZÓLÓ 7/2000. (II. 15.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tököl Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a temetõkrõl és a temetkezésekrõl szóló 1999. évi XLIII. törvényre és
az ennek végrehajtására kiadott módosított 145/1999. (X. 1.)
számú Korm. rendelet rendelkezéseire a temetõk fenntartásáról, rendjérõl és üzemeltetésérõl szóló 7/2000. (II. 15.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.
2. § E rendelet a kihirdetése napján lép életbe és a kihirdetést
követõ napon hatályát veszti.
Tököl, 2009. június 26.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ

16/2009. (VI. 30.) SZÁMÚ RENDELET MELLÉKLETE: A
KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK DÍJAI
A DÍJAK FAJTÁI
Ravatalozó igénybevételi díj
Hûtõkamra igénybevételi díj
Az elhunyt a temetõben e célra
rendszeresített szállító jármûvön
történõ szállítása (temetésre kiállás)
Sírhelynyitás koporsós
Sírhelynyitás urnás
Visszahantolás koporsós
Visszahantolás urnás
Temetkezési szolgáltatók kivételével a
temetõben vállalkozásszerûen munkát
végzõk által fizetendõ temetõ-fenntartási hozzájárulás díja

DÍJAK
16.000 Ft/temetés
1.000 Ft/nap
7.500 Ft/ temetés
12.000 Ft/alkalom
8.000 Ft/alkalom
12.000 Ft/alkalom
6.000 Ft/alkalom
3.000 Ft/nap

A feltüntetett díjak ÁFA nélkül értendõk, valamint a sírásás díját az üzemeltetõ saját hatáskörben állapítja meg.
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2009. július
Dr. Bekk Mária jegyzõ

TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 17/2009.
(VI. 30.) SZÁMÚ RENDELETE A VÍZ ÉS CSATORNADÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 10/2000. (III. 22.)
SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 10/2000. (III. 22.) számú rendeletét (a továbbiakban: a rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba.
Tököl, 2009. június
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ

17/2009. (VI. 30.) SZÁMÚ RENDELET MELLÉKLETE:
IVÓVÍZ- ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI DÍJ MÉRTÉKE
2009. ÁPRILIS 1-JÉTÕL 2010. MÁRCIUS 31-IG
Szolgáltatott víz ára:
Szennyvíztisztítás ára:

Lakossági:
Közületi:
Lakossági:
Közületi:

228 Ft/m3+ÁFA
328 Ft/m3+ÁFA
201 Ft/m3+ÁFA
328 Ft/m3+ÁFA

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2009. június 30.
Dr. Bekk Mária jegyzõ

TÖKÖL VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 18/2009.
(VI. 30.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ 2/2001. (II. 21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény, az 1/2000. (I. 7.) számú SZCSM rendelet és a
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133/1997. (VII. 29.) számú kormányrendelet figyelembevételével az önkormányzat által fenntartott intézmények étkezési térítési díjáról szóló 2/2001. (II. 21.) számú rendeletét (a továbbiakban: a rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.
Tököl, 2009. június 26.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ

18/2009. (VI. 30.) számú rendelet melléklete: Tököli Önkormányzat fenntartásában mûködtetett oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó napi étkeztetési térítési díjak
Az önkormányzat által fenntartott intézmények nettó
étkezési térítési díja 2009. február 1-jétõl
nappali étkezési személyi
térítési díjak nettó árai
Óvoda egész napos:
228
ebbõl tízórai:
31
ebéd:
166
uzsonna:
31
Általános Iskola 7-10 éves:
280
ebbõl tízórai:
45
ebéd:
190
uzsonna:
45
Általános Iskola 11-14 éves:
316
ebbõl tízórai:
45
ebéd:
226
uzsonna:
45
Bölcsõde egész napos:
200
ebbõl tízórai:
30
ebéd:
140
uzsonna:
30
Szociális étkeztetés:
ebéd:
226
ebéd kiszállítással:
270
Személyzeti étkeztetés:
ebbõl ebéd:
226
Kötelezõ étkezõk
316
egész napos:
ebbõl tízórai:
45
ebéd:
226
uzsonna:
45
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2009. június 30.
Dr. Bekk Mária jegyzõ

19/2009. (VI. 30.) SZÁMÚ RENDELET TÖKÖL KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN VÍZIÁLLÁSOK LÉTESÍTÉSÉNEK
ÉS FENNMARADÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
12/1999. (VI. 8.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tököl Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.
§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében, figyelemmel a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.

(V. 22.) Kormányrendeletre, a vizek hasznosítását, védelmét és
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII. 23.)
Korm. rendeletre, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint
a telekalakítási és az építészeti mûszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletre az alábbiak
szerint módosítja:
1. § A R. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi pont lép:
„(1) A vízi-állás: – a vízi közlekedésrõl szóló jogszabály alapján
kikötõnek, illetve úszómûnek minõsülõ létesítmény kivételével – az állami, önkormányzati tulajdonban lévõ vizek medrében vagy a közcélú vízilétesítmények vízterületén elhelyezett –
az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló jogszabály szerint épületnek nem minõsülõ – a meder talajába beépített vagy a meder talajára támaszkodó tartókra, cölöpökre,
talpakra rögzített építmény, padozat – beleértve a bejárót is –,
amely a vízterületnek nem vízgazdálkodási célú használatát teszi lehetõvé.”
2. § A R 3. § (2) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul:
„c) ideiglenes jellegû (meder alján talpakon álló) vagy állandó
jellegû (mederbe épített tartókra, cölöpökre alapozott kivitelû).”
3. § A R. 3. § kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:
„(4) A víziállás fenntartója: a víziállás tulajdonosa, illetve egyéb
jogcímen használó természetes személy, jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság”.
4. § A R. 4. §-a (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A víziálláson felépítmény nem létesíthetõ, azon korlát
vagy biztonsági lánc és ülõpad kivételével semmiféle tárgy tartósan nem helyezhetõ el.
(12) A víziálláson jól láthatóan fel kell tüntetni a víziállás számát, az engedélyes nevét és címét (székhelyét).”
5. § A R. 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi kerül:
„(2) a) A 15 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületû, korábban
engedéllyel létesült víziállásra – fennmaradási engedélyének lejárta után – újabb fennmaradási engedélyt
nem kell kérni.
b) A 15 m2-nél nagyobb bruttó alapterületû, meglévõ víziállásra – fennmaradási engedélyének lejárta után – új fennmaradási engedélyt kell kérni. A fennmaradási engedély kiadásának feltétele a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelõi hozzájárulása, mederhasználati
szerzõdés megkötése.”
6. § A R. 5. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) Nem adható ki fennmaradási engedély az érvényes engedélyben szereplõ méretektõl eltérõ méretû, nyilvánvalóan
elhanyagolt, rossz állapotú, balesetveszélyes, használatra alkalmatlan víziállásokra, ha azok átalakítását, felújítását,
rendbetételét a víziállás tulajdonosa a felszólítást követõ 30
napon belül, illetve a felszólításban megadott határnapig
nem végzi el.”
7. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2009. június 29.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (kifüggesztés).
Tököl, 2009. július

Kiadja: Tököl Város Polgármesteri Hivatala
Szerkesztõségvezetõ: Lerner Gábor
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza, Gábor Á. 2/a

Dr. Bekk Mária jegyzõ
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Városházi hírmondó

A „Szárny-nyitogató” Alapfokú Mûvészeti Iskola Alapítvány
közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója:
Az alapítvány célja továbbra is a „Szárny-nyitogató” Alapfokú
Mûvészeti Iskola fenntartása, mûködtetése.
Politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 26. § (1) bekezdés c) pontjának (4) alpontja alapján nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési közhasznú tevékenységet folytat.
2008. évben az Alapítványnak alkalmazottja nem volt, a munkavállalókat az általa fenntartott Iskola foglalkoztatja.
A szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Költségvetési támogatás felhasználása (adatok eFt-ban)
Normatív támogatás
25.133
A kapott támogatást az alapítvány teljes egészében a

„Szárny-nyitogató” Alapfokú Mûvészeti Iskola fenntartására és
mûködtetésére fordította.
Az alapítvány vagyona:
2008. évben vagyoni érték növekedés
0
2008. évben tárgyi eszköz bruttó növekedés
736
2008. évben elszámolt értékcsökkenés
1.878
2008. záró tárgyi eszköz nettó értéke
2.434
BEVÉTELEK
Normatív támogatás
25.133
Helyi önkormányzati támogatás
3.000
1% SZJA
213
Pályázati úton elnyert támogatás
4.952
Egyéb bevétel
619

Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassuk a
Református Dunamenti Kistérségi Diakóniát és annak tevékenységét.
1995 novemberében alakult meg Majosházán a Diakóniai Bizottság, amely 1996-ban egyesületté alakult. Külföldi gyülekezetektõl kapott támogatásból, a lakosságtól kapott 1%-ból, olyan ápolási és terápiás eszközöket (kórházi ágyak, tolószékek, speciális matracok, betegemelõk, infúziós pumpa, szobaWC-k stb.) tudtunk beszerezni, amelyek az otthonápolás minõségét emelik.
Köszönet minden támogatónak!
Az induláskor néhány pontban megfogalmaztuk céljainkat: az elesettek és betegek mellé szegõdve
segítséget nyújtani a mindennapokban, a családoknak biztatást adni idõseik, betegeik otthonápolásának felvállalásában, melyhez a lehetõségek szerint igyekeztünk a szükséges eszközöket biztosítani. Mára az emberek akár egészségügyi, akár szociális gondjaikkal bizalommal fordulnak hozzánk, az ápolási
eszközeinket is egyre többen veszik igénybe. 2004 júniusától közhasznú egyesületként mûködünk: az
otthoni hospice ellátást 14 településre terjesztettük ki a kistérségben.
A 14 év tapasztalatai alapján fogalmazódott meg bennünk az a gondolat, hogy a régióban szükség
van egy olyan ellátási formára, (esetleg gondozóházra), amely megteremti annak a feltételeit, hogy
haldokló betegeink emberhez méltóan távozzanak közülünk.
Budapesten már több hospice házi beteg ellátó szolgálat mûködik (csak fõvárosiak számára), mely ingyenes ellátást nyújt azoknak a családoknak, akik szerettük otthoni ápolását felvállalják. Az a gondolat
vezérel bennünket, hogy a Duna menti kistérség lakosainak is lehetõséget biztosítsunk hasonló szintû
hospice ellátásra, hogy a család az utolsó percekig együtt lehessen. Ezt a feladatot 2006 januártól Szolgálatunk látja el a kistérségben (Áporka, Apaj, Délegyháza, Dunaharaszti, Dunavarsány,Halásztelek,
Kiskunlacháza, Majosháza, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmiklós,Szigetújfalu, Taksony, Tököl ).
A hospice olyan ingyenes, ellátási forma, melyben a gyógyíthatatlan – elsõsorban daganatos – betegek fájdalmainak és egyéb tüneteinek megszüntetésével vagy csökkentésével a haldoklók életminõségének javítása, a családtagok, gyászolók támogatása történik. A cél, hogy a haldokló a lehetõ legjobb
ellátásban részesüljön, testi-lelki igényeinek megfelelõen, így tudja élete utolsó percéig megõrizni
emberi méltóságát.
„Ön élete utolsó percéig fontos nekünk, s mi nemcsak azért fogunk mindent elkövetni,
hogy békében halhasson meg, hanem hogy mindvégig emberhez méltóan tudjon élni.”
Cicely Saunders
Hívjon bizalommal, segítünk !
Elérhetõségünk: diakonia@xnet.hu www.dunamentidiakonia.hu

06-20-584-4653, 06-24-486-263

