Városházi

hírmondó
Tököli Tükör melléklete XX-XXI.

Fontosabb képviselõ-testületi határozatok
2010. március 29-i Kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete a Sziget Produkciós Stúdió Kft.-vel (székhelye: Szigetszentmiklós, Tebe sor 20.) elektronikus médiaszolgáltatásra 2009. március 31-én megkötött
szerzõdést változatlan tartalommal, 2011. március 31-ig meghosszabbítja. A szolgáltatás díja: 2.500.000 Ft + ÁFA/év, melynek fedezetét a 2010. évi költségvetés tartalmazza.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Lakihegy Rádió Mûsorszolgáltató Bt.-vel (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli u. 15.)
elektronikus médiaszolgáltatásra 2009. március 31-én megkötött szerzõdést változatlan tartalommal, 2011. március 31-ig
meghosszabbítja. A szolgáltatás díja: 104.000 Ft + ÁFA/hó,
melynek fedezetét a 2010. évi költségvetés tartalmazza.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Általános Iskoláért Alapítvány számára a „Civil szervezetek nemzetközi együttmûködési” pályázat díjára maximum 300 eFt + ÁFA összeget
biztosít a 2010. évi Testvérvárosi keret terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Szigetszentmiklós – Tököl SE az
a.) Aradi utcai iskola tornatermét az iskola hivatalos nyitvatartási idejében, minden héten keddi és csütörtöki napon
18.00 – 21.00 óra között,
b.) a Sportcsarnokot a XIV. Tököl Kupa nemzetközi kick-box
versenyre, november 13-án 8.00 – 20.00 óra között, valamint július 26-tól augusztus 7-ig 10.00 – 12.00 h között,
c.) a Parkerdõben lévõ Gyermektábort július 26. – augusztus 7.
között
térítésmentesen használja. Felkéri az intézményvezetõket, hogy
a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Tököl Város Képviselõ testülete a Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság Tököli Rendõrõrse 2009. évi tevékenységérõl
szóló beszámolót elfogadja.
Tököl Város Képviselõ testülete a Lakosságorientált Rendõrkapitánysági Koncepcióban megfogalmazottak végrehajtása
érdekében a határozat mellékletét képezõ Megállapodást köti
a Pest Megyei Rendõr-fõkapitánysággal, egyben felhatalmazza
a polgármestert a Megállapodás aláírására. Fedezetként a
2010. évi költségvetésben e célra tervezett keretet jelöli meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete elfogadja a Gyertyaláng
Kegyeleti Szolgálat Kft. 2009. évrõl szóló beszámolóját a Csépi
úti temetõ és a ravatalozó üzemeltetésérõl.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szigetszentmiklós-Tököl
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi munkájáról
szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Bizottságok és a Polgármester 2009. évi munkájáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal
2009. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete az Önkormányzat 2009.
évi gyermekvédelmi tevékenységérõl szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Bölcsõde 2009. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Védõnõi Szolgálat 2009.
évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a GAMESZ 2009. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Sportcsarnok 2009. évi
munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 200 millió Ft hitel felvétele érdekében kiírásra
kerülõ közbeszerzési eljárás lebonyolítására legalább 3 ajánlatot kérjen, és a legkedvezõbb ajánlatot tevõvel a megbízási szerzõdést megkösse.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a KMOP 2.1.1/B-09-2009-0017 jelû, Tököl Város belterületi útjainak fejlesztése c. beruházás közbeszerzési eljárása lefolytatására az Origó Mix Kft. (4024 Debrecen, Kossuth u.
7.) ajánlatát fogadja el 1.200.000 Ft + áfa erejéig a 2010. évi
költségvetési rendelet 4. sz. mellékletében „Tököl Város belterületi útjainak fejlesztése” címen elkülönített keret terhére.
b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás
lefolytatására a szerzõdést kösse meg.
c) felkéri a jegyzõt a 2010. évi közbeszerzési terv aktualizálására.
Tököl Város Képviselõ-testülete, mint a TVCS Kft. taggyûlése
1. a TVCS Tököli Víz-, Csatorna- és Városüzemeltetési Kft.
2010. évi Üzleti tervét elfogadja.
2. Nagy Béla ügyvezetõ havi illetményét visszamenõleg 2010.
január 1-jétõl 450.000 Ft-ban állapítja meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) Ágics József, Vörös Péter, Csatainé Schnéder Mária, Misóczi
Ildikó, Cserna László, Pásztor László kérelmét megvizsgálta,
a 2509/25-27, 2909/4, 2909/11, 2909/12, 2939, 2938 hrsz.-ú
ingatlanokon lévõ NA 100-as KMPVC vízvezeték kiváltásával kapcsolatban a 226/2008. (IX. 15.), 91/2009. (III. 30.),
225/2009. (VIII. 31.) számú határozataiban foglaltakat továbbra is fenntartva, nem áll módjában a vezeték nyomvonalát megváltoztatni.
b) felkéri a polgármestert, hogy a döntésrõl tájékoztassa a
Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalt.
Tököl Város Képviselõ-testülete Szigethalom Város
Övezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosí-
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tására (Fiumei u. – Juhász Gy. u. – Váczi M. u. – Babits M.
utcák által határolt kb. 12 ha nagyságú tömbön belül az
5417, 5418, 5420, 5421 és 5422 hrsz-ú ingatlanok kb. 2 ha
nagyságú területe) vonatkozó egyeztetési anyagot megismerte. A rendezés alá vont terület terveivel kapcsolatban
kifogást nem emel.
Tököl Város Képviselõ-testülete a VTT Kft. kérelmére az
1166, 1183/10, 1201, 1226 hrsz.-ú utcában (Aradi u. és Petõfi
u. között) tervezett kisfeszültségû hálózat kiépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) az uszoda leterheltségére tekintettel nem tud kizárólagos
használati jogot biztosítani szombatonként 9-10 óra közötti
idõpontra a tanmedencére a Horváthné Ádány Beáta által
képviseltek részére.
2.) tájékoztatja a kérelmezõt, hogy az uszoda nyitvatartási idejében szolgáltatásaival az érdeklõdõk rendelkezésére áll,
amelyek igénybevételével javasolja a gyermekek úszásának
a megoldását.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Diófa utcai önkormányzati telkek területrendezésére, árajánlata alapján a Dunagép
Zrt. (Tököl, Csépi út 221.) vállalkozást választja az általa ajánlott bruttó 4.018.750 Ft árért. Felhatalmazza a Polgármestert,

Megnevezés
Záró pénzkészlet 2009.12. 31-én
Aktív átfutó elszámolások (392 fõk.)
Passzív átfutó elszámolások (482 fõk.)
Aktív függõ elszámolások (391 fõk.)
Passzív függõ elszámolások (481 fõk.)
Helyesbített pénzmaradvány
Állami támogatás visszafizetése (31-es ûrlap)
Állami támogatás megtérülése (51-es ûrlap)
Központosított ei. visszafizetése (33-as ûrlap)
SZJA visszafizetése (50-es ûrlap)
Járulék megtakarítás visszafiz. (45-ös ûrlap)
GAMESZ 2009. évi kiutalatlan támogatása
GAMESZ 2009. évi pénzmaradvány elvonása
Költségvetési pénzmaradvány

hogy a 2010. évi költségvetésben e célra elkülönített keret terhére a vállalkozási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul, hogy a horvát
vegyes kórus heti egy alkalommal a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár egy kistermét, két óra idõtartamra térítésmentesen
használja oly módon, hogy az idõpontról az intézményvezetõvel esetenként elõre egyeztessen.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) nem él az Ócsai András és Ócsai Andrásné Tököl, Akácos u.
68. sz. alatti lakosokkal 2000. XI. 15-én kötött adásvételi
elõszerzõdésben biztosított elállási jogával, a 4,5 éves késedelmes fizetés miatt.
2.) hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát képezõ tököli 413.
hrsz-ú ingatlan telekrészét, a 2000. XI. 15-én kelt elõszerzõdéstõl eltérõen, kizárólag Ócsai András (1971. 04. 21. an.:
Bata Piroska), Tököl, Akácos u. 68. szám alatti lakos szerezze meg. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzõdés aláírására.

2010. április 29-i Kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2009. évi pénzmaradvány
elszámolását az alábbiak szerint fogadja el:
ezer forintban

1.

2.

3.

4.

Hivatal

HKÖ

NKÖ

SZKÖ

33.224
13.826
- 41.417
34.253
- 171
39.715
- 2.008
35
- 3.600
- 3.844
- 1.431
-53.863
24.996
-

1.229
50

1.185

887
14

1.279

1.185

901

1.279

1.185

901

Tököl Város Képviselõ-testülete a 2009. évben végzett ellenõrzésekrõl szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a jegyzõnek a FEUVE rendszer 2009. évi mûködésérõl szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli KSK részére 2010.
második félévre 9.000 eFt támogatást biztosít a 2010. évi költségvetés terhére a szakosztályai – kézilabda, labdarúgás – mûködési
kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szigetszentmiklósi – Tököl
SE részére 2010. második félévre 750 eFt támogatást biztosít a
2010. évi költségvetés terhére a Karate Szakosztály mûködési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet
elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár 2009. évi tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli Polgárõrség 2009.
évi munkájáról szóló szakmai beszámolót elfogadja.

5.
6.
1+2+3+4
GAMESZ
összesen
36.525
3.196
13.890
12.607
- 41.417
34.253
- 171
- 9.265
43.080
6.538
- 2.008
35
- 3.600
- 3.844
- 1.431
- 53.863
53.863
24.996
- 24.996
3.365
35.405

7.
Önkormányzat
összesen (5+6)
39.721
26.497
- 41.417
34.253
- 9.436
49.618
- 2.008
35
- 3.600
- 3.844
- 1.431
38.770

Tököl Város Képviselõ-testülete a Solidus Kft. kérelmére a
szennyvíztisztító területén (hrsz. 0176/1) létesítendõ kezelõépület építésügyi hatósági engedélye kérelmezéséhez a tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) a Tököl Város belterületi útjainak fejlesztése címû projekt
tárgyában egyszerû közbeszerzési eljárást indít
b) a határozat mellékletét képezõ „Tököl Város belterületi útjainak fejlesztése” tárgyú ajánlati felhívást elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete, a határozat melléklete szerinti pályázati kiírás szerint, oktatási célú hasznosításra meghirdeti a Városi Uszoda tanmedencéjét és a nagymedence két sávját.
Hétfõtõl péntekig, 9-18 óra között csoportos úszásoktatás: Ez
idõben a nagymedencében csak két sáv, illetve a szauna és a lazítómedence használható. Az úszásoktatás idõtartama alatt a szülõknek kísérõjegy váltható, amellyel a lazítómedence és a szauna
vehetõ igénybe. Ára: 700 Ft. Nyugdíjas jegyet válthatnak a 62 év
feletti nyugdíjasok és a rokkantnyugdíjasok. Diákjegyet válthatnak a nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezõ tanulók.
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Tököl Város Képviselõ testülete, nem változtatva a 2009. évi jegyárakon, a Városi Uszoda jegy- és
bérletárait 2010. január 1-jétõl 2010. december 31-ig az alábbiak szerint állapítja meg:
Felnõtt
egyszeri belépésre
jogosító jegy

Nyugdíjas/diák
Gyermek egyszeri
egyszeri belépésre belépésre jogosító jegy
jogosító jegy
(120 cm-ig)

Óra

Nap

Szolgáltatás

6-21

Hétfõtõlpéntekig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

1.400 Ft

1000 Ft

500 Ft

8-21
8-19

Szombat
vasárnap

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

1.400 Ft

1000 Ft

500 Ft

6-9

Hétfõtõlpéntekig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

800 Ft

700 Ft

300 Ft

Felnõtt

Nyugdíjas/diák

Gyermek (120 cm-ig)

Bérletárak háromhavi érvényességgel, 10 alkalomra
Óra

Nap

6-21

Hétfõtõl-vasárnapig Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence
nyitvatartás szerint

13.000 Ft

9.000 Ft

4.000 Ft

6-9

Hétfõtõl-péntekig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

7.000 Ft

6.000 Ft

2.500 Ft

18-21

Hétfõtõl-szombatig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

9.000 Ft

7.000 Ft

3.000 Ft

Szolgáltatás

Bérletárak 1 hónapra
Óra

Nap

6-21

Szolgáltatás

Felnõtt

Nyugdíjas/diák

Gyermek (120 cm-ig)

Hétfõtõl-vasárnapig Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence
nyitvatartás szerint

13.000 Ft

9.000 Ft

4.000 Ft

6-9

Hétfõtõl-péntekig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

7.000 Ft

6.000 Ft

2.500 Ft

18-21

Hétfõtõl-szombatig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

9.000 Ft

7.000 Ft

3.000 Ft

Felnõtt

Nyugdíjas/diák

Gyermek (120 cm-ig)

Bérletárak 1 évre
Óra

Nap

6-21

Hétfõtõl-vasárnapig Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence
nyitvatartás szerint

126.000 Ft

92.000 Ft

40.000 Ft

6-9

Hétfõtõl-péntekig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

69.000 Ft

57.000 Ft

25.000 Ft

18-21

Hétfõtõl-szombatig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

92.000 Ft

69.000 Ft

30.000 Ft

Szolgáltatás

Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul, hogy a Tori Judo
Club 2010 szeptemberétõl 2010. december 31-ig az edzésein térítésmentesen használja az általános iskola tornatermét. Felkéri az
intézményvezetõt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul, hogy a Tököl
Nõi Focicsapat térítésmentesen használja 2010. május 30-án
10–15 óráig a Sportcsarnokot. Felkéri az intézményvezetõt,
hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 180/2009. (VI. 29.) számú határozatával, a tököli 2640/65 hrsz.-ú ingatlan 480 m2
nagyságú részére Borsos Zoltánnal kötött „Megállapodás”-ban
biztosított parkolóépítés határidejét 2012. december 31-ig
meghosszabbítja.

Tököl Város Képviselõ-testülete felkéri a mûszaki irodát,
hogy a Dunai Repülõgépgyár Vagyonkezelõ Kft. által térítésmentesen felajánlott 0323/22 hrsz-ú út átadásával kapcsolatban további vizsgálatokat és számításokat végezzen, és a következõ ülésre részletes tájékoztatást készítsen.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szent István utcában,
az MVV 2004 Kft. által kiépített víz- és csatornavezetéket tulajdonba veszi, és azt üzemeltetésre a TVCS Kht. kezelésébe
adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete az önkormányzati tulajdonban lévõ víziállásokat értékesítésre jelöli ki. Felkéri a polgármester útján a mûszaki irodát, hogy a víziállások eladási
árának megállapítása érdekében hivatalos értékbecslést rendel-
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jen meg, majd annak ismeretében az árverési hirdetményt készítse elõ és terjessze a képviselõ-testület elé.
Tököl Város Képviselõ-testülete Szigethalom Város Településszerkezeti Tervének részleges módosítására, valamint a városközpont Szabályozási Tervére és a Helyi Építési Szabályzatának módosítására (Thököly u. – Sport u. – Mátyás u. – Szabadkai u. által határolt kb. 8 ha nagyságú terület, a minimálisan
szükséges tervezési kitekintéssel együtt 11 ha) vonatkozó egyeztetési anyagot megismerte. A rendezés alá vont terület terveivel kapcsolatban kifogást nem emel.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Ferola Egészségügyi és
Szolgáltató Bt. (Szigetszentmiklós, Csermely u. 2.) a Tököl közigazgatási területén történõ sebesség-ellenõrzõ mérésrõl szóló
tájékoztatóját megismerte, a sebességmérõ céggel nem kíván
szerzõdést kötni.

2010. június 17-i Kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírásra kerülõ pályázatára a „REZÉT”
géphajó felújítási munkáinak támogatására pályázatot nyújt
be, amennyiben az üzemeltetõ a határidõben a szükséges dokumentumokat benyújtja. Az önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrészt a „REZÉT” géphajó felújítási munkáira, összesen: 2.677.500 Ft erejéig a 2010. évi felhalmozási céltartalék keret terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos nyilatkozatok
kibocsátására, a pályázaton esetlegesen elnyert pénzösszeg átadás-átvételi megállapodásának megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Omnivagus Túra- és Szabadidõ Egyesület szerzõdést módosítson oly módon, hogy június 15. és szeptember 15. között csak
csütörtöki napokon tart vízi torna foglalkozást, valamint december 15. és 31. között szünetelteti a foglalkozást. Felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a KMOP-2009-5.2.1./B pályázati konstrukció kapcsán a soft elemek megvalósításához
szükséges mûködési kézikönyv, eljárásrend kidolgozásához az
Örkény Polgármestere által javasolt munkacsoport létrehozását
támogatja, a munkacsoporthoz csatlakozik.
A dokumentum-sablonok kidolgozásához szükséges 400.000
Ft + áfa összeget a 2010. évi városgazdálkodási keret terhére
biztosítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete az alábbiak szerint határozza meg a 2009. II. félévi munkatervét.
KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEK:
Szeptember
Szavazatszámláló bizottság felállítása
Tájékoztató a 2010. I. félévi gazdálkodásról
Elõterjesztõ: polgármester
Tájékoztató a 2010. I. félévi adóbevételek alakulásáról
Elõterjesztõ: polgármester
Tájékoztató a 2010. I. félévi belsõ ellenõrzés megállapításairól
Elõterjesztõ: polgármester
Október
Az óvodák tájékoztatója a 2010/2011. nevelési év beindításáról
Elõterjesztõ: óvodavezetõk
Az Általános Iskola tájékoztatója a 2010/2011. tanév beindításáról
Elõterjesztõ: iskolaigazgató
November
Alapítványi támogatási kérelmek
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
2011. évi költségvetési koncepció
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester

December
Tájékoztató a III. negyedéves gazdálkodásról
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
A képviselõ-testület 2011. I. félévi munkaterve
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
Helyi adó rendeletek felülvizsgálata
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
Uszodai belépõjegyek ára megállapítása
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
Lakossági Fórumok
Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) A Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetség céljaival egyetért, és ezennel kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a Szövetséghez tagként csatlakozik, felhatalmazza a polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására.
2.) A Szövetség Alapszabályát elfogadja.
3.) A Szövetség éves tagdíjaként a 3 eurocentnek megfelelõ
forint/lakos/év tagsági díj megfizetését vállalja a 2010. évi
költségvetés terhére.
4.) Felkéri a Szövetség mûködési területén fekvõ testvér-önkormányzatait a Szövetséghez való csatlakozásra.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
Tököl Város Képviselõ-testülete, mint az Észak-Csepeli Kistérségi Társulási Tanács alapító tagja, a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12.
§ (1) bekezdésének b) pontja alapján – tekintettel arra, hogy „a
szerv által ellátott közfeladat iránti szükséglet megszûnt”, a
Társulásban tagsági viszonyát megszünteti.
Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képezõ Megszüntetõ Okirat aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete az önkormányzati könyvvizsgálói feladatok ellátására az alábbi pályázatot teszi közzé:
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján pályázatot hirdet könyvvizsgálói feladatok ellátására. A megbízás idõtartama 2010. október 1-jétõl határozatlan idõre szól.
Pályázati feltételek:
a.) Természetes személy esetén:
– szakmai önéletrajz,
– legalább 5 év könyvvizsgálói szakmai gyakorlat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– költségvetési minõsítésû, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben szereplõ érvényes
engedéllyel való rendelkezés,
– Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagság,
– referenciajegyzék, kiemelve azon területeket, ahol a költségvetési szakmai gyakorlat megszerzésre került,
– nyilatkozat arról, hogy a könyvvizsgáló tekintetében az 1990.
évi LXV. törvény 92/B. § (2) bekezdésében meghatározott
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
b.) Könyvvizsgáló cég esetén:
– 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
– a könyvvizsgáló cégre vonatkozó, a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara által kiadott nyilvántartásba vételi igazolás,
– legalább 5 év könyvvizsgálói szakmai gyakorlat,
– a könyvvizsgálatot elvégzõ természetes személy megnevezése,
– a természetes személyre vonatkozó szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott nyilvántartásba vételi igazolás,
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben szereplõ, költségvetési könyvvizsgálói minõsítés, referenciajegyzék, kiemelve azon területeket, ahol a
költségvetési szakmai gyakorlat megszerzésre került,
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– nyilatkozat arról, hogy a könyvvizsgáló tekintetében az 1990.
évi LXV. törvény 92/B. § (2) bekezdésében meghatározott
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
A pályázathoz kérjük a feltételeket igazoló dokumentumok
másolatát, valamint a szerzõdés-tervezetet csatolni. Kérjük továbbá a vállalási díj összegét, a fizetési feltételeket és a díjkövetésre vonatkozó javaslat megjelölését is.
A pályázatot zárt borítékban „Könyvvizsgálói pályázat” jeligére legkésõbb a megjelenéstõl számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal 14. számú szobájában lehet leadni. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodavezetõjétõl a 06-24/520-900, 520925 telefonszámon. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2010. július 31.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Napsugár Óvoda, Szivárvány Óvoda, Horvát Óvoda és Hagyományõrzõ Óvoda
2009/2010. évi mûködésérõl szóló beszámolóját tudomásul veszi.
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Tököl Város Képviselõ-testülete
1) 1.650.000 Ft-ot biztosít a közösségek támogatására,
1.500.000 Ft erejéig a GAMESZ költségvetésében e célra tervezett keret terhére, 150.000 Ft erejéig a 2010. évi általános
tartalékkeret terhére;
2) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázaton az
alábbi pályázókat támogatja, melléklet szerinti összegekkel;
3) felkéri a GAMESZ-t, hogy az 1. pontban meghatározott támogatottakkal kössön szerzõdést, és a pénzügyi lebonyolításról a 89/2010. (III. 29.) számú határozatban jóváhagyott
pályázati kiírásnak megfelelõen gondoskodjék;
4) felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 1. pont szerinti
eredményérõl a jelentkezõket tájékoztassa.
Határidõ: értesítés azonnal
Felelõs: Bácsiné Sovány Mónika GAMESZ vezetõ,
Müllerné Istvánov Katalin mb. ig. irodavezetõ
Elszámolás: 2011. január 31.

133/2010. (VI. 17.) SZÁMÚ KÉPVISELÕ-TESTÜLETI HATÁROZAT MELLÉKLETE
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Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) 1.500.000 Ft támogatást biztosít a Nap és Hold Alapítvány
részére az általános tartalékkeret terhére.
2.) a Nap és Hold Alapítvány által tett, a városi intézmények takarítására vonatkozó felajánlást elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. §-a alapján a Tököli Mûvelõdési Központ és Könyvtár intézményvezetõi feladatainak ellátására pályázatot ír ki:
A megbízás feltételei:
a) a megbízás 10 évre szól,
b) a megbízás kezdõ napja: 2010. szeptember 1. napja,
c) a megbízás megszûnésének napja: 2020. aug. 31. napja,
d) jogszabályban elõírt felsõfokú végzettség,
1) szakirányú egyetemi végzettség, vagy
– nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
– fõiskolai könyvtárosi, közmûvelõdési képzettség, és
2) legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá
3) kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység.
e) 5 éves vezetõi gyakorlat,
f) horvát és/vagy német nyelv ismerete elõnyt jelent.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint (vezetõi pótlék a pótlékalap 225%-a). A Mûvelõdési Központhoz tartozik a könyvtár, a mozi és a múzeum.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
b) iskolai végzettséget igazoló diplomát vagy annak hiteles
másolatát,
c) szakmai életrajzot,
d) vezetési programot – mely szakmai helyzetelemzésre épül
és a fejlesztési elképzeléseket is tartalmazza –
e) összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
A pályázat benyújtásának határideje: Az Oktatási és Kulturális Közlönyben történt megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Hoffman Pál
polgármester (2316 Tököl, Fõ u. 117.).
A pályázat elbírálása a 2010. júliusi ülésen várható.
2) felkéri az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottságot a pályázati eljárás megszervezésére, az eljárás lebonyolítására, a
döntések elõkészítésére.
3) Halász László vezetõi megbízását az új pályázat elbírálásáig
meghosszabbítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete engedélyezi a Weöres Sándor Általános Iskolának, hogy a 2010/2011-es tanévben 4 elsõ
osztályt indítson.
Tököl Város Képviselõ-testülete 2010. június 30. napján a
Tököl Város Önkormányzatának Sportcsarnokát a Weöres Sándor Általános Iskola jogutódlásával megszünteti és kiadja az
alábbi megszüntetõ okiratot az alábbi tartalommal, azzal, hogy a
sportcsarnok közfeladat-ellátásával kapcsolatos feladatokat
2010. július 1. napjától a Weöres Sándor Általános Iskola látja el,
egyben felkéri a polgármestert, hogy a megszüntetõ okirat törzskönyvi nyilvántartáson történõ átvezetésérõl gondoskodjon:
Tököl Város Képviselõ-testülete a közbeszerzések 2009. évi
statisztikai összegzésérõl szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogszabályok adta lehetõségeken belül 5 millió
forint erejéig az általános tartalékkeret terhére kötelezettséget
vállaljon az árvízkárosultak közül a kiválasztott család javára.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1. a TVCS Kft. 2009. évi gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolót elfogadja.
2. Felkéri az ügyvezetõ igazgatót, hogy a 2010. július 26-i képviselõ-testületi ülésen számoljon be a kintlévõségek behajtása érdekében megtett intézkedéseirõl.
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3. Tököl Város Képviselõ-testülete részére is küldje meg azt az
írásos anyagot, amit vízminõség, hálózati veszteség, szennyvízminõség, karbantartási munkák stb. tekintetében készít a
TVCS Kft. Felügyelõ Bizottsága részére.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a Pest Megyei Víz- és Csatornamû Vállalat 2006. november
15-én kelt vagyonfelosztási javaslatát elfogadja. Felhatalmazza
az elhunyt Szegedi Pál végelszámoló nevében eljáró özv. Szegedi Pálnét, hogy a határozat mellékletét képezõ vagyonfelosztási javaslatnak megfelelõen az érintett önkormányzatok részére
átutalja a végelszámolásból hátramaradt készpénzt.
Amennyiben az átutalások maradéktalanul megtörténtek,
úgy a végelszámolóval, illetõleg örököseivel szemben Tököl
Város Képviselõ-testülete semmiféle követelést nem támaszt.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1.) A Zubor Sport Kft.-vel 2007. március 19-én kötött vízfelületre vonatkozó bérleti szerzõdést 2010. június 14-tõl augusztus
13-ig terjedõ idõszakra úgy módosítsa, 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.
2.) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerzõdésmódosítás aláírására.
3.) 2010. június 21-tõl augusztus 31-ig a tököli iskolai és óvodai
csoportoknak, csak tanári illetve óvónõi vezetéssel, kedvezményes 300 Ft/alkalom árú belépõjegyet biztosítson a 10.30
és 14 óra közötti idõszakra.
Tököl Város Képviselõ-testülete elfogadja a Zubor Szolgáltató Bt. pályázatát, és a 2010. szeptember 1. és 2015. szeptember 1. közötti idõre bérbe adja a pályázónak a Városi Uszoda
tanmedencéjét és a nagymedence két sávját a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel. Felkéri a pályázat nyertesét és a Weöres
Sándor Általános Iskola igazgatóját, hogy a felajánlással kapcsolatosan egyeztessenek, és a megállapodásukat a soron következõ testületi ülésre a vízfelület bérletére vonatkozó szerzõdéssel együtt a hivatal terjessze be.
Tököl Város Képviselõ-testülete a határozat melléklete szerinti árverési hirdetmény szerint, értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képezõ 4 db önkormányzati víziállást.

1. sz. melléklet
Á RV E R É S I H I R D E T M É N Y
Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fõ u. 117.) nyilvános árverésen értékesíti a Ráckevei Duna-ág tököli szakaszán
lévõ víziállásait.
Folyamkilométer szám fejrész mérete (m2) kikiáltási ár (Ft)
32+890/J fkm
8.75 m2
172.139 Ft
32+950/J fkm
8.75 m2
140.000 Ft
33+035/J fkm
8.75 m2
210.788 Ft
33+050/J fkm
8.75 m2
196.788 Ft
32+890/J számú víziállás vasszerkezetû teherhordó szerkezetbõl áll, azonban a deszkázat teljes egészében hiányzik róla.
Felületi rozsdásodás megfigyelhetõ rajta.
32+950/J számú víziállás maradványai léteznek.
33+035/J számú víziállás fa szerkezetû teherhordó vázból áll,
a deszkázat a hídon és a stégfejen is teljes.
33+050/J számú víziállás fémszerkezetû teherhordó vázból
áll, keresztmerevítõkkel, a deszkázat a hídon teljes, a stégfejen
azonban hiányos.
Az árverés ideje: 2010. július 12. (hétfõ) 15.00 óra
Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal Tököl, Fõ u. 117.
Az árverésre a helyszínen lehet jelentkezni. Az árverés licitálással történik, a licitlépcsõ 1.000 Ft-onként emelkedik.
Amennyiben a víziállásra licitálás nem történik, azt a kikiáltási
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áron kell értékesíteni, tehát az árlejtés nem megengedett. A licitálás gyõztese az, aki a kérdéses víziállásra a legmagasabb vételárat ajánlja. A licit gyõztesének az árverés helyszínén a vételár 10%-át mint foglalót vételárelõlegként be kell fizetnie az Önkormányzat pénztárába.
Az ingatlan vételárát készpénzben kell kiegyenlíteni, az adásvételi szerzõdés aláírásával egy idõben, az árverést követõ 30
napon belül. Az adásvételi szerzõdés birtokában mederbérleti
szerzõdést kell kötni a Vízügyi Igazgatósággal.
Amennyiben a vevõ hibájából szerzõdéskötésre a megadott
határidõn belül 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 Város Önkormányzata
Tököl, 2010. június
Tököl Város Képviselõ-testülete 2010. szeptember 1-jétõl, a
190/2009. (VI. 29.) számú képviselõ-testületi határozatban
meghatározott feltételekkel, 3 db tantermet biztosít a „Budapest” Külkereskedelmi Szakközépiskola részére. Felkéri az intézményvezetõt, hogy a bérleti szerzõdést módosítsa.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a./ térítésmentesen biztosítja a Sziget Kupa nevû verseny részére 2011. június 11-én a Weöres Sándor Általános Iskola Pesti úti épületének szükséges helyiségeit,
b./ a versenyt anyagi támogatásban nem tudja részesíteni.
Tököl Város Képviselõ-testülete a KMRFT-TEUT-228/2009.
Ledina dûlõ esetén a 147.937 Ft-tal a KMRFT-TEUT229/2009. Településközpont esetén a 169.581 Ft-tal csökkentett támogatási összeg folyósításához hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a VTT Kft. kérelmére a Dózsa köz területén tervezett kisfeszültségû hálózat kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
2) az Invitel Zrt. kérelmére a Hársfa, Madách, Bem utcákban a
meglévõ hálózat bõvítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
térítésmentesen biztosítja a Weöres Sándor Általános Iskola
lakótelepi tornatermét és öltözõit a TVSK ART Fitness Szakosztály részére 2010. szeptember 1-jétõl 2010. december 31-ig,
térítésmentesen biztosítja a Weöres Sándor Általános Iskola
lakótelepi épületének tornatermét, öltözõit, ebédlõjét és konyháját (ez utóbbit kizárólag tálalásra) 2010. augusztus 2-tõl 13ig a TVSK ART Fitness Szakosztály nyári edzõtáborára.
Felkéri az intézményvezetõt, hogy a térítésmentes helyiséghasználatokkal kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Önkormányzat 9/2010. (IV. 30.) számú rendelettervezete Tököl Önkormányzat 2009. 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 2009. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. §
(1) A képviselõ-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását 1.601.337 eFt, azaz – Egymilliárd-hatszázegymillió-háromszázharminchétezer – forint bevétellel,
1.566.199 eFt, azaz – Egymilliárd-ötszázhatvanhatmillióegyszázkilencvenkilencezer – forint kiadással és 207,5 fõ tényleges létszámmal 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
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„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 87.012 eFt-tal, azaz – Nyolcvanhétmillió-tizenkettõezer – forinttal fogadja el, melynek jogszabály szerint elõírt
bontását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(6) A képviselõ-testület az önkormányzat összes felhalmozási kiadását 142.406 eFt-tal, azaz – Egyszáznegyvenkettõmillió-négyszázhatezer – forinttal fogadja el, melynek bontását e
rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(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.
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(12) A képviselõ-testület a Környezetvédelmi Alap bevételeit
és kiadásait a 11. számú melléklet szerint fogadja el.
(13) A képviselõ-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú, a GAMESZ
2009. december 31-i állapotú vagyonát a 14. számú melléklet
szerint fogadja el.
3. § A képviselõ-testület az önkormányzat egyszerûsített beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést a 15. számú melléklet
szerint fogadja el.
4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Hoffman Pál polgármester
Tököl, 2010. április 30.
Dr. Bekk Mária jegyzõ

Tököl Város Képviselõ-testületének 10/2010. (IV. 30.) számú
rendelete Tököl Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl
szóló 4/2010. (II. 16.) 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 2010. évi költségvetésrõl szóló 4/2010. (II. 16.) 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 1.642.108 Ft-ban, azaz –
Egymilliárd-hatszáznegyvenkettõmillió-egyszáznyolcezer –
forintban, költségvetési létszámkeretét 207,5 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),
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),
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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 188.191 eFt-ban, azaz –
Egyszáznyolcvannyolcmillió-egyszázkilencvenegyezer – 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 34.521 eFt-ban, azaz –
Harmincnégymillió-ötszázhuszonegyezer – forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(7) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 13.412 eFt-ban, azaz – Tizenhárommillió-négyszáztizenkettõezer – forintban állapítja meg (lásd
1. számú, 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. számú mellékleteket)
b) felhalmozási céltartalékát 0 – azaz Nulla – 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.
Hoffman Pál polgármester
Tököl, 2010. április 30.
Dr. Bekk Mária jegyzõ

11/2010. (IV. 30.) számú rendelet a helyi adókról szóló
23/2002. (XII. 10.) számú rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi adókról szóló 23/2002. (XII. 10.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 5. § (3) bekezdése az alábbi szövegre változik:
a) A helyi iparûzési adó: az adóalap 2%-a.
b) Az ideiglenes jellegû iparûzési tevékenység után
ba) piaci és vásározó kiskeresk. folytatása esetén: 1000 Ft/nap,
bb) építõipari tevékenység folytatása, illetõleg természeti erõforrás feltárása vagy kutatása esetén: 5000 Ft/nap,
bc) bármely – a ba) és bb) pontba nem sorolható – tevékenység
után, ha e tevékenység folytatásából a vállalkozó közvetlenül bevételre tesz szert, amennyiben egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel vagy
telephellyel: 5000 Ft/nap.
2. § E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
Tököl, 2010. április 30.
Hoffman Pál polgármester
Dr. Bekk Mária jegyzõ

