Városházi

hírmondó
Tököli Tükör melléklete VII.

Fontosabb képviselõ-testületi határozatok
2007. április 2-i kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdés c) pontja alapján engedélyezi a
fenntartásában mûködõ óvodákban a maximális csoportlétszámtól való eltérést a melléklet szerint, egyben kérelmet nyújt
be az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponthoz a
Szivárvány Óvoda esetében a táblázatban jelzett 8 fõ engedélyezésére.
2) felkéri a jegyzõt és a Szivárvány Óvoda vezetõjét, a maximális csoport-, osztálylétszám-túllépés engedélyezése iránti kérelem elõkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a kérelem aláírására.
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Tököl Város Képviselõ-testülete elfogadja a határozat mellékletét képezõ, az óvodai Teljesítmény Értékelés Szempontjait
és az Értékelés Rendjét.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl Római Katolikus
Rác Egyházi Kórus kérésére támogatja az utóbbi 50-60 évben
énekelt egyházi énekek és imák összegyûjtésébõl egy kis énekes
könyv megjelenését. Önkormányzati forrásbõvülés esetén a kérést figyelembe veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete 2007. április 14-én az Álta-

lános Iskola Aradi utcai épületének osztálytermeit térítésmentesen bérbe adja a Fashion Dance Szövetség Pest Megyei Regionális Központja részére, a Fashion Dance Balidor Kupán
résztvevõ táncosok öltözõi céljára.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Humán Park 2001. Kft. részére nem ad bérbe területet
a 0109/3 hrsz-ú területébõl. Az Országos Területrendezési
Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. tv. alapján készült, a Budapesti
Agglomeráció Területrendezési Tervérõl szóló 2005. évi LXIV.
tv. a tököli 0109/3 hrsz-ú területet országos és térségi ökológiai
hálózatba sorolja. A kérelmezõ által megjelölt tevékenység gazdasági vagy különleges területen lehetséges, amely övezeti besorolást a magasabb szintû jogszabálytól eltérõen a helyi rendeletben nincs módja biztosítani.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
DUNAGÉP Zrt. az 585-ös hrsz-ú Mester utca területén 2 db terepszint emeléssel járó mozgáskorlátozott rámpa kialakítást végezzen, a Fõ út 90. szám alatt építendõ háziorvosi rendelõ akadálymentes megközelítésének biztosítása érdekében.
Tököl Város Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra kerülõ „Települési önkormányzatok szilárd
burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása” címû pályázatra a pályázati anyagot benyújtsa.
A pályázathoz szükséges önrészt, bruttó 5.650.752 Ft-ot az
uszoda-beruházással kapcsolatos ÁFA-visszaigénylés terhére
biztosítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt pályázatára
1) A hajózási eszközök felújításának 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
szükséges javítások elvégzésére összesen: 1.500.000 Ft + Áfá-t
az uszoda-beruházással kapcsolatos ÁFA visszaigénylés 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 a 2006. évi árvíz által a
nyári gátban okozott károk helyreállítására Baller Albert vállalkozó ajánlatát választja. Az 1.590.000 Ft+Áfa fedezetet az uszoda-beruházással kapcsolatos ÁFA-visszaigénylés terhére biztosítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) Dr. Balla Máriával, Dr. Halász Ilonával, Dr. Elekes Edittel
(Patiens Kft.), Dr. Kerékgyártó Istvánnal, Dr. Medveczky Sán-
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dorral kötött háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerzõdések készenléti szolgálat és hétvégi ügyelet díjtétele
2006. január 1. és 2006. december 31. közötti idõszakra vonatkozóan – visszamenõ hatállyal – a határozat melléklete
szerint változik.
b) felhatalmazza a polgármestert a szerzõdésmódosítások
aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a két ülés között történt
eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Bizottságok és a Polgármester 2006. évi munkájáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal
2006. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Bölcsõde, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Védõnõi Szolgálat, a Sportcsarnok, valamint a GAMESZ 2006. évi munkájáról
szóló beszámolót tudomásul veszi.
2) a Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2006. évi munkájáról
szóló beszámolót a soron következõ ülésére napolja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Bölcsõde szakmai programját az elõterjesztés szerint elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szent Teréz Segítõ Kezek
Alapítvány beszámolóját az önkormányzati szociális feladatok
2006. évi ellátásáról tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete Tököl Város Önkormányzata 2007. évi Közbeszerzési Ütemtervét az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
Sorszám

Közbeszerzés tárgya

Típusa

1.
2.

Uszoda üzemeltetése
Útépítés

szolgáltatás
építési
beruházás
építési
beruházás

3.
4.
5

Uszodai parkoló, külsõ
csapadék-elvezetés
kialakítása
Közvilágítás
korszerûsítése
Konyha üzemeltetése

5) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csereszerzõdést
kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a tököli 81/2. hrsz-ú ingatlanból a Pesti úti ingatlansor végében 35 m x 16 m (vagy 30 m x 18,5 m) méretû építési telkeket alakít ki, 12 m széles úttal.
2) felkéri a település rendezési tervét készítõ BAU URB Kft.-t,
hogy a tervezett telekalakítást a készülõ településrendezési
tervmódosításon vezesse át, a telkek besorolását Lke-1-ben határozza meg.
3) a rendezési terv elfogadásával párhuzamosan felkéri a
jegyzõt a telekalakítási munkarészek elkészítésére.
4) a telekalakítások átvezetését követõen készüljön értékbecslés és elõterjesztés az értékesítésre vonatkozóan.
5) kötelezettséget vállal a területet használó Lovasklub
felé, hogy csak a lovaspálya más helyszínre történõ áttelepítését követõen rendeli el és valósítja meg a telekalakítási
tervet.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Csépi u. – Vasút u. (Hév sínek mellett) – Szadova u. – József A. u. – Alkotmány u. – Kertész
u. – Fõ u. által határolt területet Korlátozott övezetnek jelöli ki.
Tököl Város Képviselõ-testülete a LAKE INVEST Kft. tulajdonát képezõ, tököli 2640/131 hrsz-ú ingatlanra 2011. 10. 16-ig
bejegyzett visszavásárlási jogának törléséhez hozzájárul, egyben
felhatalmazza a polgármestert a törlési nyilatkozat kiadására.

2007. április 23-i kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete a Vörös Péter, mint az ingatlantulajdonosok képviselõje által benyújtott kérelemre, a

Beszerzés
becsült értéke
(Ft)
27.000.000.60.000.000.-

Teljesítés
ideje

Eljárás típusa

2007-2008.
2007.

Eljárás megindításának
tervezett ideje
2007. március 2.
2007.

25.000.000.-

2007.

2007.

nyílt

szolgáltatás

10.000.000.-

2007.

2007.

egyszerû

szolgáltatás

40.000.000.-

2007.

2007.

nyílt

Építési beruházás mindösszesen: 85.000.000 Ft
Szolgáltatás mindösszesen: 77.000.000 Ft
Árubeszerzés mindösszesen: .- Ft
Tököl Város Képviselõ-testülete:
1) A tököli 2640/64-es helyrajzi számú, 9118 m2 nagyságú –
Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervérõl szóló 2/2004. (I. 27.) számú rendelete szerinti közpark funkció kialakítása, illetve az ingatlan tulajdonjogának megszerzése
érdekében, a kisajátítási eljárást megelõzendõ tárgyalásokat
folytat az ingatlan tulajdonosával, Bednanics Ferenccel.
2) A 2640/64-es helyrajzi számú, nem beépíthetõ területért
cserébe felajánlja a tulajdonát képezõ 2640/98 hrsz-ú 997 m2
nagyságú, 2640/4-101 hrsz-ú 755 m2 nagyságú, 2640/102 hrszú 815 m2 nagyságú 2640/103 m2 nagyságú 1212 m2 nagyságú
építési ingatlanokat.
3) Kezdeményezi a település Helyi Építési Szabályzatát és
szabályozási tervének módosítását készítõ BAU URB Kft.-nél,
hogy a tököli 2640/98, 2640/101, 2640/102, 2640/103 és a
2640/94-es helyrajzi számú ingatlanok övezeti besorolását Kl-1ben határozza meg.
4) Az övezeti változások figyelembevételével megrendeli a
cserével érintett ingatlanok értékbecslését.

egyszerûsített
nyílt

1413/37 hrsz-ú ingatlan közúton történõ közmû vezetékekkel
kiépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) Szigethalom Város Önkormányzatának ajánlata alapján
csatlakozni kíván a szigethalmi központi ügyelethez. Az elõterjesztésben szereplõ ajánlatok közül a „2 orvos, 1 asszisztens, 2 gépkocsi” variáció mellett dönt, vállalja az évi 8 MFt
önkormányzati támogatás biztosítását, egyben felhatalmazza
a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg,
a tárgyalások során vesse fel, hogy Szigethalom vonja be az
ügyeleti ellátásba azokat a tököli orvosokat, akik ügyelni kívánnak.
2) felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztetést a készülõ egészségház bérbeadójával a fogorvosi rendelõ új egészségközpontban történõ elhelyezésének lehetõségeirõl, valamint készíttessen elõterjesztést a Védõnõi Szolgálat elhelyezésére vonatkozóan.
Tököl Város Képviselõ-testülete a két ülés között történt
eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2006. évi pénzmaradvány elszámolását az alábbiak szerint fogadja el:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hivatal

HKÖ

NKÖ

SZKÖ

1+2+3+4
Összesen

GAMESZ

Megnevezés

Záró pénzkészlet 2006. 12. 31-én
Aktív átfutó elszámolások
Passzív átfutó elszámolások
Aktív függõ elszámolások
Passzív függõ elszámolások
Helyesbített pénzmaradvány
Állami támogatás visszafizetése
(31-es ûrlap)
Állami támogatás visszafizetése
(51-es ûrlap)
Központosított ei. visszafizetése
(33-as ûrlap)
Szja. megtérülése (50-es ûrlapok)
GAMESZ 2006. évi kiutalatlan
támogatása
GAMESZ 2006. évi pénzmaradvány
elvonása
Költségvetési pénzmaradvány

99 529
14 054
- 38 438
28 863

501
30

104 008
- 12 664

531

684

684

154

154

100 868
14 084
- 38 438
28 863
105 377
- 12 664

3 354
12 286
59
- 10 060
5 639

7.
Önkormányzat
összesen
(5+6)
104 222
26 370
- 38 438
28 922
- 10 060
111 016
- 12 664

- 99

- 99

- 99

- 167

- 167

- 167

363
- 31 922

363
- 31 922

31 922

12 763

12 763

- 12 763

73 651

24 798

72 282

531

Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Polgárõr Egyesület részére a 2007. évre további 600.000 Ft támogatást biztosít
a 2007. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerzõdést és a megállapodást
kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 85/2007. (IV. 2.) számú
képviselõ-testületi határozat végrehajtására 150.000 Ft támogatást biztosít a Tököl Római Katolikus Rác Egyházi Kórus részére énekes könyv megjelentetésére a 2007. évi költségvetés
terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli KSK részére 2007.
második félévi támogatásként 6.500 eFt-ot biztosít a 2007. évi
költségvetés terhére a tököli KSK szakosztályai – kézilabda, labdarúgás, RSG – mûködési kiadásaira, egyben felhatalmazza a
polgármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Szigetszentmiklós – Tököl SE részére 2007. második félévi támogatásként 540 eFt-ot
biztosít a 2007. évi költségvetés terhére a Karate Szakosztály
mûködési kiadásainak kiegészítésére, egyben felhatalmazza a
polgármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököli Római Katolikus
Egyházközség részére 350 eFt-ot biztosít a 2007. évi költségvetés terhére mûködési kiadásainak kiegészítésére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl–Halásztelek Református Egyházközösség részére 200 eFt-ot biztosít a 2007.
évi költségvetés terhére a Református Egyházközösség mûködési kiadásainak kiegészítésére, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási
szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Csepel-szigeti Boksz
Klub részére 100 eFt-ot biztosít a 2007. évi költségvetés terhére a Klub mûködési költségeire, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet elfogadását követõen a támogatási szerzõdést kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete felkéri a polgármestert,

684

154

363

98 449

hogy folytasson tárgyalásokat a Minerva 2006 Kft. 4 MFt, a TKöl Kft. 12 MFt+ÁFA összegû, szerzõdésben megfogalmazott
vállalásának nem teljesítése miatt, a fenti összegek mielõbbi
megfizetése érdekében, melynek eredményérõl tájékoztassa a
képviselõ-testületet.
Tököl Város Képviselõ-testülete a FIAT Autócentrum Szabó Kft. (2030 Érd, Kis-Duna u. 9.) ajánlata alapján a FIAT
Ducato Duplakabin 3.3.t 2.3Mjet 120 LE platós gépjármû beszerzésével egyetért, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 4.399.000.-+ÁFA + forgalomba helyezés költségei +
biztosítási költségek figyelembe vételével a 48 hónap futamidejû lízingszerzõdést megkösse. A 2007. évre vonatkozó költségekre (üzembe helyezési költség, kezdõ befizetése, lízing havidíjak, biztosítás) 2.500.000 Ft-ot biztosít a 2007. évi költségvetés terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete az elõterjesztett 2007. évi
költségvetési rendeletmódosítást azzal a módosítással fogadja
el, hogy az 5. számú mellékletben a Hársfa u. – Madách u. közötti tömbbelsõ közmûvesítésére javasolt 10.240 eFt-ot térfigyelõ rendszer kialakítására, 260 eFt-ot hallásvizsgáló készülék
beszerzésére fordítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a civil közösségek részére
kiírt pályázaton elnyert összegek felhasználásról szóló beszámolót elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete az alapítványok részére
biztosított összegek felhasználásról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete az „Önkormányzati felújítási, beruházási program (intézményi épület, parkok, játszóterek, út-, járdahálózat, városközpont)” címû napirendet a soron
következõ ülésére napolja el.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) az uszoda üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének a TVCs Kht.-t jelöli meg, az általa benyújtott pályázat
és a tárgyalás során megállapított évi bruttó 42.000 eFt üzemeltetõi díj elfogadásával.
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a TVCs Kht.-val az
üzemeltetési szerzõdést megkösse.
Tököl Város Képviselõ-testülete az EPAG mögött lévõ önkormányzati tulajdonú építési telkek közül a 421/3, 421/4,
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421/5, 421/6-os helyrajzi számút a határozat mellékletét képezõ „árverési hirdetmény” szerint meghirdeti.
Tököl Város Képviselõ-testülete felkéri a sportkör elnökét,
hogy a sportpályán egy 108x68 m alapterületû, a Pesti úti lakótelepen egy 20x40 m alapterületû mûfüves pálya üzemeltetésére készíttessen üzleti tervet.
Tököl Város Képviselõ-testülete engedélyezi az Art Fitnesz
szakosztály részére a Pesti úti lakótelep tornaterme, öltözõi valamint ebédlõ és konyha helyisége térítésmentes használatát 2007.
augusztus 6-19. között. Felkéri az intézményvezetõt, hogy a helyiségbérleti szerzõdést a Tököl önkormányzat vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
18/1995. (X. 10.) számú rendeletben foglaltak szerint kösse meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete engedélyezi a K+Sz Kft.
részére 8 m2 terület bérletét a József Attila utca –1089 hrsz – területébõl, a Kirchner Korcsma elõtt 2 db pad kihelyezése érdekében. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közterülethasználat szabályozásáról és díjazásáról szóló 17/1999. (IX. 7.)
önkormányzati rendelet szerint a területbérleti szerzõdést kösse meg.

2007. május 22-i kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete az Önkormányzat és Bednanics Ferenc között létrejött csereszerzõdést a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1. tulajdonosi hozzájárulását adja a Teleházban bankjegykiadó automata létesítésére,
2. felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzõdés megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Rendõrség 2006. évrõl
szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete
A/ csatlakozni kíván a szigetszentmiklósi központú térfigyelõ
rendszerhez, melynek érdekében egyszeri csatlakozási díjként
3.000 eFt-ot, valamint 2,5 térfigyelõ kamera beszerzésére 7.500
eFt-ot, felügyeleti díjra az idei évben 900 eFt-ot biztosít az erre
elkülönített keret terhére.
B/ felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szerzõdés aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2006. évben végzett ellenõrzésekrõl szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2007. évi belsõ ellenõri
ütemtervet az alábbiak szerint módosítja:

A FEUVE rendszer kialakítása és mûködtetése, valamint a
szociális jellegû elõirányzatok teljesítése feladat helyett intézményi átfogó pénzügyi-, a Mûvelõdési Háznál átfogó pénzügyi-gazdasági ellenõrzés ellenõrzött idõszaka 2007. január 1tõl 2007. augusztus 31-ig terjedjen, valamint a civil szervezetek
támogatásának az elszámolását ellenõrzi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 120/2007. (IV. 23.) számú képviselõ-testületi határozatának szövege helyébe az alábbi
szöveg kerül:
„Tököl Város Képviselõ-testülete, a FIAT Autócentrum Szabó Kft. (2030 Érd, Kis-Duna u. 9.) ajánlata alapján a FIAT
Ducato Duplakabin 3.5.t 2.3Mjet 120 LE platós gépjármû beszerzésével egyetért, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 4.686.880.- +ÁFA + fogalomba helyezés költségei +
biztosítási költségek figyelembe vételével a 48 hónap futamidejû lízingszerzõdést megkösse. A 2007. évre vonatkozó költségekre (üzembe helyezési költség, kezdõ befizetése, lízing havidíjak, biztosítás) 2.500.000.-Ft-ot biztosít a 2007. évi költségvetés terhére.”
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dunagép Zrt.-vel a
Mester u. 1. szám alatti Egészségközpont bérleti szerzõdését az
elõszerzõdésben foglaltaknak megfelelõen megkösse,
2) amennyiben a szerzõdés megkötésére nem kerül sor, a
megváltozott bérbeadási feltételek miatt, a következõ ülésre
készüljön elõterjesztés a feladat más módon való megoldására.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a konyha 2007. szeptember 1. napjától vállalkozásban történõ üzemeltetése érdekében közbeszerzési eljárást indít,
2) az 1) pontban jelzett közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának tagjaivá az alábbi személyeket jelöli ki: Szummer
Józsefné, Istvánov Gergelyné és Kiss Tiborné.
3) az 1) jelzett közbeszerzés teljes körû lebonyolítására az
Ajáka Bt.-t (7030 Paks, Villany u. 2/1.) bízza meg, a megbízásért
járó díjra bruttó 900.000 Ft-ot biztosít, melynek fedezetéül a
megbízási díjkeretet jelöli meg.
4) a GAMESZ által mûködtetett konyha szakfeladaton foglalkoztatott 8 álláshelybõl 6 álláshelyet 2007. augusztus 31. napjával megszüntet, 2 álláshelyet pedig 2007. szeptember 1. napjával átcsoportosít az Általános Iskolához, a megszüntetéssel
érintett 6 álláshelyen foglalkoztatott közalkalmazott felmentésére és végkielégítésére 2.010.000 Ft-ot biztosít a felhalmozási
céltartalék-keret terhére,

2007. évi létszám-elõirányzat (fõ)

Intézmény

közalkalmazott,
köztisztviselõ,
Mt. alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
36
Gamesz
38
Hagyományõrzõ Óvoda
10
Horvát Óvoda
7
Napsugár Óvoda
10
Szivárvány Óvoda
20
Általános Iskola
78
Gyermekjóléti Szolgálat
3
Bölcsõde
7
Mûvelõdési Központ és Könyvtár
6
Sportcsarnok
5
Összesen
220

közhasznú

Összesen

4
8
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13

40
46
10
7
10
20
79
3
7
6
5
233

A konyhai létszámleépítést követõ létszámelõirányzat (fõ)
közalkalmazott,
köztisztviselõ,
Mt. alá tartozó
36
30
10
7
10
20
80
3
7
6
5
214

közhasznú

Összesen

4
8
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13

40
38
10
7
10
20
81
3
7
6
5
227
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5) felkéri a GAMESZ vezetõjét, hogy a konyha szakfeladaton
foglalkoztatott közalkalmazottak felmentésével és az alapító
okirat módosításával kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedéseket.
6) a konyhán megszûnõ 6 álláshely miatt keletkezõ – jogszabályi kötelezettségekbõl adódó – kifizetési kötelezettség csökkentése érdekében a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendeletben foglalt
kiírás alapján pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz.
7) Nyilatkozik, hogy költségvetési szerveinél (intézményeinél) és a polgármesteri hivatalánál a meglévõ üres álláshelyeken, az elõreláthatólag megüresedõ álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli foglalkoztatására nincs lehetõség,
8) felkéri a polgármestert, hogy a módosításokat a költségvetési rendeleten vezesse át és azt terjessze a Képviselõ-testület elé.
Tököl Város Képviselõ-testülete a „BV intézetben folyó felnõttoktatás” címû napirend tárgyalását elnapolja azzal, hogy
munkajogi szakértõ bevonásával készüljön elõterjesztés a 2007.
június 11-i ülésre.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2006. évben lefolytatott
közbeszerzésekrõl szóló tájékoztatást elfogadja, egyben felkéri
a jegyzõt, hogy az éves statisztikai összegzést a Közbeszerzések
Tanácsának küldje meg.

Tököl Város Képviselõ-testülete a lakástámogatási,
gyógyszer-támogatási, gázár-támogatási rendszer változásaiból kialakult helyzetrõl szóló beszámolót tudomásul
veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete az egyedülálló idõsek, rászorulók számára fenntartott szolgáltatási díjkedvezmények
fenntartásáról, további kedvezmények lehetõségeinek vizsgálatáról a szemétszállítási díj esetében szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli közösségek és
nyugdíjasok támogatásának kiemelten kezelése, fenntartva a
város közösségerõsítõ és támogató szerepét címû beszámolót
tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a tájékoztatást tudomásul
veszi és felkéri az alapítókat, hogy intézkedjenek a Tököl Fejlesztéséért Alapítvány, valamint a Tököl Mûvelõdéséért, Nemzetiségi Hagyományainak Ápolásáért Alapítvány megszüntetése érdekében.
Tököl Város Képviselõ-testülete a 2006. évrõl szóló gyámügyi beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete
az uszoda mûködésérõl szóló tájékoztatót tudomásul veszi,
Zubor Attila szerzõdés-módosítási kezdeményezését nem támogatja,
a bérlet- és jegyárakat 2007. június 1. napjától a határozat
melléklete szerint állapítja meg.

Bérletárak háromhavi érvényességgel, 10 alkalomra
Óra

Nap

Szolgáltatás

6-21
8-19
6-9

Hétfõtõlvasárnapig
Hétfõtõlpéntekig
Hétfõtõlszombatig

18-21

Felnõtt

Nyugdíjas/diák

Gyermek (120 cm-ig)

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

9.000 Ft

7.000 Ft

3.200 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

5.000 Ft

4.000 Ft

2.000 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

5.000 Ft

4.000 Ft

2.000 Ft

Felnõtt

Nyugdíjas/diák

Gyermek (120 cm-ig)

Bérletárak 1 hónapra
Óra

Nap

Szolgáltatás

6-21
8-19
6-9

Hétfõtõlvasárnapig
Hétfõtõlpéntekig
Hétfõtõlszombatig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

9.000 Ft

7.000 Ft

3.200 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

5.000 Ft

4.000 Ft

2.000 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

5.000 Ft

4.000 Ft

2.000 Ft

Felnõtt

Nyugdíjas/diák

Gyermek (120 cm-ig)

18-21

Bérletárak 1 évre
Óra

Nap

Szolgáltatás

6-21
8-19
6-9

Hétfõtõlvasárnapig
Hétfõtõlpéntekig
Hétfõtõlszombatig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

90.000 Ft

70.000 Ft

32.000 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

50.000 Ft

40.000 Ft

20.000 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

50.000 Ft

40.000 Ft

20.000 Ft

18-21
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Napi JEGYÁRAK
Óra

Nap

Szolgáltatás

6-21

Hétfõtõlpéntekig
SzombatVasárnap
Hétfõtõlpéntekig

8-21
8-19
6-9

Felnõtt

Nyugdíjas/diák

Gyermek (120 cm-ig)

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

1.000 Ft

800 Ft

400 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

1.000 Ft

800 Ft

400 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

600 Ft

500 Ft

400 Ft

Tököl Város Képviselõ-testülete az uszoda kávé-, ital- és snackautomatákkal történõ ellátására a YOPPI Hungary Kft. ajánlatát
választja, felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) az uszoda fitneszterem berendezésérõl szóló tájékoztatót
tudomásul veszi,
2) felkéri a polgármestert a fitneszterem üzemeltetésérõl szóló pályázat ismételt kiírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Fogyatékosok Nappali Intézete részére, heti egy alkalommal, egy óra idõtartamra, térítésmentesen biztosítja az Általános Iskola „tükörtermét”, az iskola
igazgatója által meghatározott idõpontban. Felhatalmazza az intézményvezetõt a térítésmentes bérleti szerzõdés aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete tudomásul veszi, hogy a
PI-KER Kft. részére a 66/2007. (II. 14.) számú határozattal engedélyezett fizetési határidõ hosszabbítást a kft. a március 31-i
idõpont helyett április 19-én teljesítette, egyben felhatalmazza
a polgármestert, hogy az adásvételi szerzõdést aláírja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a BAU B. & R. Kft. által benyújtott kérelemre az Ibolya u. ingatlanok ellátásához szükséges, 2244/1 hrsz-ú közúton történõ közmûvezetékek kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Csokonai utcában lévõ új
ingatlanok földgázellátásához szükséges vezetékhosszabbításához tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete az útépítési keretszerzõdésre
közbeszerzési eljárást indít, melynek elõkészítése kapcsán felkéri
a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Joó Sándor közbeszerzési szakértõvel a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról.

2007. június 11-i kt. ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete a határozat mellékletét képezõ földhasználati szerzõdést megismerte és jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert a földhasználati szerzõdés aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Zubor Sport Kft.-vel 2007. március 19-én kötött, 2007.
március 28-án módosított, vízfelületre vonatkozó bérleti szerzõdést úgy módosítja, hogy 2007. június 18-tól 2007. augusztus
17-ig a bérleti díj 50%-át köteles a bérlõ megfizetni, az uszoda
vízfelületének (tanmedece+nagymedence) felét hétköznap
9,00–11,00, valamint 14,00–16,00 óráig használhatja.
2) felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban foglaltak szerinti szerzõdés-módosítás aláírására,
3) 2007. június 18-tól 2007. augusztus 17-ig, naponta
11,00–14,00 óra közötti idõszakban a diák napijegy árát 250
Ft-ban határozza meg.
Tököl Város Képviselõ-testülete az általános tartalékkeret
terhére 30.000 Ft összeggel támogatja a Szimultán Sport és
Kulturális Egyesületet, mely összeget Somogyi Eszter Tököl,
Szadova u. 2. szám alatti lakos, válogatott sportoló malajziai Junior FIT - KID Világkupára történõ utazására használhatja fel.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerzõdés megkötésére.

Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Közép-Magyarországi Operatív Program „Közoktatási
intézmények beruházásainak támogatása” pályázat keretében a
Csépi úti Szivárvány Óvoda felújítására pályázatot nyújt be.
2) a pályázati dokumentáció összeállítására az ajánlattevõk
közül az Absolvo Consulting (1115 Bp. Bartók Béla u. 152/C)
ajánlatát fogadja el, a 432.000 Ft + ÁFA összeget a 2007. évi
szakértõi díjkeret terhére biztosítja.
3) felhatalmazza a polgármestert az ajánlat szerinti Megbízási szerzõdés aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete az Enterplan kérelmére a
Széchenyi utcában lévõ új ingatlanok földgázellátásához szükséges vezetékhosszabbításához a tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) Szigethalom Város Önkormányzatának ajánlata alapján
csatlakozni kíván a szigethalmi központi ügyelethez.
2) Az ügyeleti ellátás hétköznapokon – az egy orvos, egy sofõr, egy asszisztens szisztémában – történõ ellátásához, valamint
a hétvégi és ünnepnapi ellátás esetén 2 orvos alkalmazásával –
melybõl 1 orvos folyamatosan az egészségházban tartózkodna
– történõ ellátásához hozzájárul.
3) A 2) pont szerinti ellátás esetén a jelenlegi OEP finanszírozáson felül 4.000.000 Ft/év támogatást biztosít.
4) A hétvégi és ünnepnapi többletmunkába Szigethalom
vonja be azokat a tököli orvosokat, akik ügyelni kívánnak.
5) Felkéri a polgármestert, hogy Szigethalom Önkormányzatával a társulási megállapodást készítse elõ.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a T-köl Kft. és Tököl Város Önkormányzata, valamint a BAUURB Tervezõ Kft. között létrejött háromoldalú tervezési szerzõdés
módosításához, miszerint a T-köl Kft.-t a Dalessa Kft. váltja a szerzõdéses jogviszonyban, hozzájárul, egyben felhatalmazza a polgármestert a módosított háromoldalú szerzõdés aláírására.
2) felkéri a jegyzõ útján a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
HÉSZ módosítási folyamatát gyorsítsa; a tervet készítõ BAUURB Kft.-tõl szerezze be a módosítási folyamat optimális programjának ütemtervét, ennek ismeretében a következõ ülésen
kíván döntést hozni a Dalessa Kft. ajánlatáról.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
polgármester 2007. június 12. – augusztus 31. között 20 nap
szabadságot kivegyen.
Tököl Város Képviselõ-testülete a katolikus és református
egyházközség által szervezett jótékonysági koncerten összegyûlt
200.000 Ft adományt kiegészíti. A Tököl – Halásztelek Református Egyházközösség részére templom építéséhez az általános
tartalékkeret terhére 200.000 Ft támogatást nyújt, egyben felkéri a polgármestert a támogatási szerzõdés megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Tököli KSK futball szakosztálya részére, az NB II-be jutással felmerülõ azonnali költségekre (nevezési, bírói díj) 1,5
mFt támogatást nyújt az ügyeleti ellátás elõirányzaton jelentkezõ megtakarítás terhére.
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2) A Tököli KSK futball szakosztályát az NB III. bajnoki cím
elnyerésének elismeréséért 500 eFt jutalomban részesíti szintén az ügyeleti ellátás elõirányzaton jelentkezõ megtakarítás
terhére.
3) Az NB II-ben való induláshoz és a részvételhez szükséges
költségeket szponzorok bevonásával biztosítja.
4) Felkéri a polgármestert a támogatási szerzõdés megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a két ülés között történt
eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) bérleti szerzõdést köt a Dunagép Zrt.-vel a Mester u. 1.
szám alatti egészségközpont földszinti 440 m2 összterületû helyiségeinek bérletére vonatkozóan,
2) felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képezõ bérleti szerzõdés aláírására,
3) felkéri a polgármestert az orvosok átköltöztetésével kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) az Aesculap Gyógyító és Egészségügyi Szolgáltatóval, vala-

tevékenységet alaptalanul kritizáló megjegyzéseket visszautasítva, tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a BV Intézetben folyó felnõttoktatásról szóló Együttmûködési Megállapodást, a szerzõdésben foglaltak nem teljesítése
miatt, 2007. június 15-i hatállyal felmondja, azzal, hogy a BV
Intézet az Önkormányzatnak a megszüntetéssel járó költségeit
a Megállapodásban rögzítettek szerint térítse meg.
2) felkéri az Általános Iskola Igazgatóját, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos javaslatot terjessze a képviselõtestület elé, valamint a felnõttoktatás szakfeladaton foglalkoztatott közalkalmazottak esetleges továbbfoglalkoztatásával, valamint felmentésével kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedéseket és arról számoljon be a Képviselõ-testületnek.
3) Az 1) pontban foglaltak végrehajtása érdekében a felnõttoktatás szakfeladaton 2007. augusztus 31. napjával 7,5 álláshelyet megszüntet, az álláshelyen jelenleg foglalkoztatott 6 közalkalmazott 2007. június 16. napjával történõ felmentése és végkielégítése kapcsán felmerülõ költségek pontos összegére, annak fedezetére a következõ ülésen visszatér,

2007. évi létszám-elõirányzat (fõ),
csökkentve a konyhai 6 álláshellyel

Az általános iskola felnõttoktatásának létszámleépítést követõ létszám-elõirányzat (fõ)

Intézmény

közalkalmazott,
köztisztviselõ,
Mt. alá tartozó
Polgármesteri Hivatal
36
Gamesz
30
Hagyományõrzõ Óvoda
10
Horvát Óvoda
7
Napsugár Óvoda
10
Szivárvány Óvoda
20
Általános Iskola
80
Gyermekjóléti Szolgálat
3
Bölcsõde
7
Mûvelõdési Központ és Könyvtár
6
Sportcsarnok
5
Összesen
214

közhasznú

Összesen

4
8
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13

40
38
10
7
10
20
81
3
7
6
5
227

mint a Patiens Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel, egészségügyi
ellátásra kötött megbízási szerzõdést kiegészíti a határozat 1., és
2. mellékletével.
2) Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzõdés kiegészítésének az aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a konyha üzemeltetés közbeszerzéséhez elfogadja a határozat mellékletét képezõ ajánlati felhívást.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) az intézményi étkeztetés racionálisabb megszervezése érdekében 141/2007. (V. 22.) számú határozatával közbeszerzési
eljárást indított, egyben felhatalmazta a GAMESZ vezetõjét a
munkáltatói intézkedések megtételére,
2) az 1) pontban jelzett felhatalmazás alapján tudomásul veszi, hogy 2007. június 1. napjával a konyha szakfeladaton foglalkoztatott 8 közalkalmazott közül 5 közalkalmazottat a GAMESZ
vezetõje felmentett, 1 közalkalmazottat nem tudott felmenteni,
mert betegállományban van, 2 közalkalmazott elfogadta a részére felajánlott állást az Általános Iskolában kisegítõként.
Tököl Város Képviselõ-testülete, mint Taggyûlés, a TVCS
Kht. 2006. évre vonatkozó, egyszerûsített éves beszámolóját elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár 2006. évi munkájáról szóló beszámolót, a fenntartói

közalkalmazott,
köztisztviselõ,
Mt. alá tartozó
36
30
10
7
10
20
72,5
3
7
6
5
206,5

közhasznú

Összesen

4
8
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13

40
38
10
7
10
20
73,5
3
7
6
5
219,5

4) Az Általános Iskola felnõttoktatás szakfeladatán foglalkoztatott 6 fõ felmentése miatt keletkezõ – jogszabályi kötelezettségekbõl adódó – kifizetési kötelezettség csökkentése érdekében
a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendeletben foglalt kiírás alapján pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz.

2007. június 20-i kt ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) megállapítja, hogy a Mûvelõdési Központ igazgatója
2007. június 15-én pótolta a Juniális és a Summerfest Fesztivál
költségvetését.
2) felkéri az intézmény vezetõjét, hogy készítsen tájékoztatót
a pályázati támogatások helyzetérõl. Amennyiben a képviselõtestület döntéseivel egyezõ tételekre pályázati támogatás érkezik, a képviselõ-testület hozzájárul a rendezvényi költségvetés
más tételeire történõ átcsoportosításához.
3) a belsõ ellenõri célvizsgálat terjedjen ki a 2006-2007. évi
pályázati támogatások vizsgálatára is.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár igazgatója által igényelt 2,4 mFt összeget a Juniális
megrendezésére a költségvetésbõl forráshiány miatt biztosítani
nem tudja. A költségvetésben korábban biztosított 500 eFt öszszeget a rendezvényre megkötöttség nélkül továbbra is biztosítja.
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Tököl Város Képviselõ-testülete a 161/2007. (VI. 11.) számú határozatának 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2.a) a pályázati dokumentáció összeállítására az ajánlattevõk
közül az Absolvo Consulting (1115 Bp. Bartók Béla u. 152/C)
ajánlatát fogadja el, a 432.000 Ft+ÁFA összeget a szakértõi keret terhére,
2.b) a projektmenedzsment 3%-os díját nyertes pályázat esetén a pályázat keretében elszámolva biztosítja.
2.c.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szivárvány Óvoda építési engedélyezési tervének módosítására, illetve annak
rehabilitációs szakmérnökkel történõ jóváhagyására vonatkozó
munkát a HÁZ PLUSZ Kft.-tõl rendelje meg, a tervezési munkák elvégzésére a szükséges fedezetet a szakértõi díjkeret terhére biztosítja.”

2007. július 16-i kt ülés határozatai
Tököl Város Képviselõ-testülete mint alapító, javasolja a Pest
Megyei Bíróságnak, hogy az Alapítvány Tököl Fejlesztéséért elnevezésû alapítvány megszüntetése miatt fennmaradó 500 eFt
alapítói vagyont lehetõleg a Tököl Sportjáért alapítvány támogatására, a városi sportpálya felújítása céljára fordítsa.
Tököl Város Képviselõ-testülete az útalap-, útburkolat javítási és fenntartási munkáinak (kátyúzás, útprofil kialakítása,
földutak karbantartása) elvégzésére bruttó 1.800.000 Ft-ot biztosít, a városgazdálkodási keret terhére,
b) a Református Templom mögötti önkormányzati terület tereprendezési munkáinak elvégzéséhez bruttó 1.600.000 Ft-ot biztosít az uszodaépítéssel kapcsolatos ÁFA-visszaigénylés terhére,
c) a sportpálya körüli kerítés és a játéktér körüli védõkorlát megépítésére és a klubház belsõ, külsõ felújítására bruttó 6 MFt-ot biztosít az uszodaépítéssel kapcsolatos ÁFA-visszaigénylés terhére.
KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEK:
Szeptember
Az Egészségház további hasznosításának célszerû lehetõségei
Elõterjesztõ: polgármester
Tájékoztató a 2007. I. félévi gazdálkodásról
Elõterjesztõ: polgármester
Tájékoztató a 2007. I. félévi adóbevételek alakulásáról
Elõterjesztõ: polgármester
Tájékoztató a 2007. I. félévi belsõ ellenõrzés megállapításairól
Elõterjesztõ: polgármester
Közoktatási intézmények feladat-ellátási terve
Elõterjesztõ: polgármester
Október
A sport-, mûvelõdési és oktatási koncepciónak a kor és a tököli polgárok igényeihez igazítása
Elõterjesztõ: polgármester, intézményvezetõk, civil
közösségek
A Kis-Duna iszapkotrás felgyorsításáért, a Csepel-szigeti és
tököli közlekedési problémák megoldásáért tett intézkedések
Elõterjesztõ: polgármester
A Nap és Hold Kht. foglalkoztatás-bõvítési programja
Elõterjesztõ: polgármester
Nyúlgát karbantartásával kapcsolatos feladatok
Elõterjesztõ: polgármester, gazdák
Az óvodák tájékoztatója a 2007/2008. nevelési év beindításáról
Elõterjesztõ: óvodavezetõk
Az Általános Iskola tájékoztatója a 2007/2008. tanév beindításáról
Elõterjesztõ: iskolaigazgató
Katolikus és református egyházi közösségek életének támogatása, egyeztetés a református templom építésérõl és a katolikus templom felújításáról
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester

Városházi hírmondó

A település elismerési szabályozása alapján azon polgárok elismerésének biztosítása, akik kiemelkedõ teljesítményt nyújtanak Tököl fejlesztése, sport, kulturális, egyházi, gazdasági, szociális, nemzetiségi életében
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
November
A városközpont terv, a belsõ sétálóutcákra vonatkozó elképzelések, valamint a közterület-fejlesztések látványterveinek közösségi vitára bocsátása
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
A tököli közösségek vezetõibõl „Civil Tanács” létrehozása
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
Alapítványi támogatási kérelmek
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
December
Tájékoztató a III. negyedéves gazdálkodásról
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
2008. évi költségvetési koncepció
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
A képviselõ-testület 2008. I. félévi munkaterve
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
Kábítószer- és erõszak-megelõzési és egészséges életmód
program elkészíttetése
Elõterjesztõ: Hoffman Pál polgármester
Lakossági Fórumok
Tököl Város Képviselõ-testülete tudomásul veszi a
Gyertyaláng Kft.-nek a temetõ és ravatalozó 2006. évi üzemeltetésérõl szóló beszámolóját, azzal, hogy az üzemeltetõ
gondoskodjon arról, hogy a sírkõkészítõ vállalkozók a megbontott sírköveket a kijelölt sírkõtárolóban helyezzék el.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Hagyományõrzõ Óvoda,
Napsugár Óvoda, Horvát Óvoda, Szivárvány Óvoda
2006/2007-es nevelési év mûködésérõl szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) A Hagyományõrzõ Óvoda alapító okiratát 2007. augusztus 31. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
„Az intézményi étkeztetést igénybe vevõk létszáma: 81 fõ, a
létesítmény szolgáltatásait igénybe vevõk száma: 81 fõ. A férõhelyek száma: 81.”
2) A Horvát Óvoda alapító okiratát 2007. augusztus 31. napi hatállyal – a Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogató
nyilatkozatának beszerzését követõen – az alábbiak szerint módosítja:
„Az intézményi étkeztetést igénybe vevõk létszáma: 60 fõ, a
létesítmény szolgáltatásait igénybe vevõk száma: 60 fõ. A férõhelyek száma: 60.”
3) A Napsugár Óvoda alapító okiratát 2007. augusztus 31.
napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
„Az intézményi étkeztetést igénybe vevõk létszáma: 78 fõ, a
létesítmény szolgáltatásait igénybe vevõk száma: 78 fõ. A férõhelyek száma: 78.”
4) A Szivárvány Óvoda alapító okiratát 2007. augusztus 31.
napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
„Az intézményi étkeztetést igénybe vevõk létszáma: 180 fõ, a
létesítmény szolgáltatásait igénybe vevõk száma: 180 fõ. A férõhelyek száma: 180.”
Tököl Város Képviselõ-testülete az Általános Iskola minõségirányítási programját az elõterjesztés szerint elfogadja.
Tököl Város Képviselõ-testülete az elsõ osztályosok beiratkozásáról és az osztályok kialakításáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Városházi hírmondó
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Tököl Város Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2007/2008-as tanévben az Általános Iskolában
1) az indítható osztályok számát az alábbiak szerint határozza meg:
1. évfolyamon: 4 osztály
5. évfolyamon: 4 osztály
2. évfolyamon: 3 osztály
6. évfolyamon: 4 osztály
3. évfolyamon: 3 osztály
7. évfolyamon: 4 osztály
4. évfolyamon: 4 osztály
8. évfolyamon: 4 osztály
2) engedélyezi a negyedik évfolyam C osztályának átlaglétszámtól való eltérését.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) megbízza a polgármestert, hogy jelezze a Szigetmajorban kialakult problémát Papp Péter Rendõrkapitány Úrnak,
s kérje a segítségét a normális viszonyok helyreállítására,
2) készüljön felmérés a Szigetmajorban értékesítés elõtt álló
ingatlanokról, valamint készüljön tájékoztatás a szabadpiaci értékesítés, illetve az önkormányzati vásárlás feltételeirõl és következményeirõl.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Sportpálya és Klubház felújítására rekonstrukciós javaslatot készíttet. A javaslatnak ki kell térnie a lehetséges bõvítési
feladatokra és az üzemeltetésre is.
2) Új sportpálya létesítésére vonatkozóan megvalósíthatósági tervet készíttet.
Tököl Város Képviselõ-testülete az Aditus Kft. által készített tanulmányt Tököl fejlesztési lehetõségeirõl tudomásul
veszi, egyben javasolja azt kiegészíteni a Sportpálya, illetve
szabadidõközpont létesítésére, a ciklusprogramban szereplõ
alternatív energiaforrások alkalmazási lehetõségeire, a
szennyvíztisztító bõvítésére, az egyházi ingatlanokra, temetõre, városközpont rekonstrukcióra, közterület szépítésre vonatkozóan.
Tököl Város Képviselõ-testülete
megállapítja, hogy a Mûvelõdési Központ igazgatója 2007.
június 15-én pótolta a Juniális és a Summerfest Fesztivál költségvetését.
Felkéri az intézmény vezetõjét, hogy készítsen tájékoztatót a
Óvodák
Napsugár Óvoda (78)

Horvát Óvoda (60)
Hagyományõrzõ Óvoda
(81)

Szivárvány Óvoda (180)

Csoportok
Vegyes 1
Vegyes 2
Vegyes 3
Vegyes 1
Vegyes 2
Kiscsoport
Középsõ
Nagycsoport
Vízipók
Bambi
Kenguru
Micimackó
Katica (lakótelep)
Darázs-garázs (lakótelep)

Tököl Város Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár igazgatója által igényelt 2,4 mFt összeget a Juniális
megrendezésére a költségvetésbõl forráshiány miatt biztosítani
nem tudja. A költségvetésben korábban biztosított 500 eFt öszszeget a rendezvényre megkötöttség nélkül továbbra is biztosítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a 161/2007. (VI. 11.) számú határozatának 2.) pontját az
alábbiak szerint módosítja:
„2.a) a pályázati dokumentáció összeállítására az ajánlattevõk
közül az Absolvo Consulting (1115. Bp. Bartók Béla u. 152/C)
ajánlatát fogadja el, a 432.000 Ft+ÁFA összeget a szakértõi keret terhére,
2.b) a projektmenedzsment 3%-os díját, nyertes pályázat esetén a pályázat keretében elszámolva biztosítja.
2.c.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szivárvány Óvoda építési engedélyezési tervének módosítására, illetve annak
rehabilitációs szakmérnökkel történõ jóváhagyására vonatkozó
munkát a HÁZ PLUSZ Kft.-tõl rendelje meg, a tervezési munkák elvégzésére a szükséges fedezetet a szakértõi díjkeret terhére biztosítja.
Tököl Város Képviselõ-testülete Tóth Margit, Tököl, Mátyás k. u. 3/C fsz 2. szám alatti lakos vissza nem térítendõ támogatás elutasítása elleni fellebbezését elutasítja, a szociális támogatások és a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 7/1998.
(03. 03.) sz. rendelete 14. § (7) bekezdése alapján a polgármester 41-104/2007. számú határozatát helyben hagyja.
Tököl Város Képviselõ-testülete az út-, parkolóépítési
közbeszerzési eljárás lebonyolításával Joó Sándort bízza
meg, a bonyolítás díja nettó 250 eFt, melyet a megbízási díjkeret terhére biztosít, egyben felhatalmazza a Polgármestert
a határozat mellékletét képezõ „Megbízási szerzõdés” aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) hozzájárul a fenntartásában mûködõ óvodákban a maximális csoportlétszámtól való eltéréshez, egyben kérelmet nyújt
be az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponthoz a
maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezésére az
alábbi táblázat szerint:

Csoport tényleges létszáma (fõ)
25
25
28
30
30
24
27
30
30
30
30
30
30
30

pályázati támogatások helyzetérõl. Amennyiben a képviselõtestület döntéseivel egyezõ tételekre pályázati támogatás érkezik, a képviselõ-testület hozzájárul a rendezvényi költségvetés
más tételeire történõ átcsoportosításához.
A belsõ ellenõri célvizsgálat terjedjen ki a 2006-2007. évi pályázati támogatások vizsgálatára is.

OKÉV engedély szükséges (fõ)
0
0
3
5
5
0
2
5
5
5
5
5
5
5

2) felkéri a jegyzõt és az óvodavezetõket a maximális csoportlétszám túllépés engedélyezése iránti kérelem elõkészítésére, és
felhatalmazza a polgármestert a kérelem aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra kerülõ „Települési
önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat
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felújításának támogatása” címû pályázaton 3 MFt támogatást
nyert, melyhez önrészként bruttó 5.650.752 Ft-ot vállalt. Az Állomás utcai burkolat-felújítás teljes költsége a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által megadott egységár
alapján készült költségvetés szerint 11.301.504 Ft, ezért a képviselõ-testület további 2.650.752 Ft-ot biztosít a felhalmozási
céltartalék keret terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) Dr. Balla Máriával, Dr. Halász Ilonával, Dr. Elekes Edittel
(Patiens Kft.) kötött, háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó
megbízási szerzõdés 7. pontját 2007. augusztus 1-tõl hatályon
kívül helyezi.
b) Dr. Kerékgyártó Istvánnal kötött, háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerzõdés 6. pontját 2007. augusztus 1-tõl hatályon kívül helyezi.
c) Dr. Medveczky Sándorral kötött, háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerzõdés 9. pontját 2007. augusztus 1-tõl hatályon kívül helyezi.
b) felhatalmazza a polgármestert a szerzõdésmódosítások
aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete az 1,2,3,4/2007 számú Polgármesteri Utasításban foglaltakat tudomásul vette.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Tököl, Máltai u. 1. (hrsz: 2640/5/A/57) szám alatti bérlakást 2007. december 31-ig a Tököli VSK Futball Szakosztálya
részére bérbe adja,
2) felkéri a GAMESZ vezetõjét, hogy a bérleti szerzõdést kösse meg.

2007. augusztusi kt. ülés határozatai
Tököl Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szivárvány
Óvoda felújítási tervei átdolgozására, a KMOP pályázaton történõ indulás érdekében, 400.000 Ft +ÁFA összeget biztosít –
mely nem tartalmazza a rehabilitációs szakvélemény költségeit
– a szakértõi díj keret terhére. Felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerzõdés aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Pest – Budai Testedzõ Egylet Tököli Uszoda Fitness hasznosítására vonatkozó ajánlatát elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert
az ajánlat tartalma szerinti helyiségbérleti szerzõdés aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete a „Közétkeztetés-Tököl 2007”
címû nyílt egyszerûsített közbeszerzési eljárást a határozat 1. száMunkakör/szakmai feladat
Intézményvezetõ
Intézményvezetõ-helyettesek
Tagintézményvezetõ-helyettes
Alsó tagozatos pedagógus
Felsõ tagozatos pedagógus
Speciális tagozat pedagógusai
Napközis pedagógus
Gyermekvédelmi felelõs és rendszergazda
Gazdasági ügyintézõ
Iskolatitkárok
Vagyonmûködtetõk
Közhasznú foglalkoztatott
Nappali nevelés-oktatás összesen
Felnõttoktatás tagozatvezetõ
Felnõttoktatás pedagógusai
Iskolatitkár
Felnõttoktatás összesen
Mindösszesen

mú mellékletét képezõ „Összegzés az ajánlatok elbírálásáról” címû
dokumentum szerinti részletes indoklással a Kbt. 92. § b)
pontja (kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be)
szerint eredménytelennek nyilvánítja, egyben a Kbt. 147. §
(2) a) szerint újabb eljárást indít – a Kbt. idõközbeni módosításaival hatályosított, továbbá a meghatalmazott általi aláírást is megengedõ, de egyebekben – változatlan tartalommal, melynek ajánlattételi felhívását a határozat 2. számú
melléklete tartalmazza. Ajánlattételre a nyílt eljárásban érvénytelen ajánlatot tevõ három ajánlattevõt hívja fel.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a Tököl Város belterületén az Állomás utca aszfaltozása, az uszoda melletti parkoló-, járdaépítés valamint a református templom mögötti parkoló építésére benyújtott
pályázatok közül a bíráló bizottság javaslata alapján a legkedvezõbb ajánlatot tartalmazó, a VITÉP 95 Kft. által benyújtott ajánlatot fogadja el és tekinti jelen közbeszerzési
eljárás nyertesének.
2) felkéri a Polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést
36.371.240 Ft +ÁFA erejéig a vállalkozóval kösse meg a
2007. évi költségvetés 5 sz. mellékletében e célokra tervezett keret terhére.
Tököl Város Képviselõ-testülete a Tököl Város belterületén a 2007. évi út- és parkolóépítések mûszaki ellenõri
feladatainak ellátására a benyújtott árajánlatok közül az
Országút Bt. ajánlatát fogadja el. Az ajánlati ár fedezeteként 436.454 Ft + ÁFA erejéig a 2007. évi költségvetésben
a szakértõi díjakra tervezett keretet jelöli meg. Felkéri a
polgármestert a vállalkozóval történõ szerzõdés megkötésére.
Tököl Város Képviselõ-testülete
a) Dr. Balla Mária, és dr. Kerékgyártó István háziorvosokkal
kötött megbízási szerzõdés 2. pontjában a rendelõ címét „Tököl, Fõ u. 90.”-re módosítja.
b) Tudomásul veszi a háziorvosok rendelési idejének elõterjesztés szerinti módosítását.
c) Felhatalmazza a polgármestert a szerzõdésmódosítások
aláírására.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) az Általános Iskola melléklet szerinti létszám-elõirányzatához többlet költségvetési hozzájárulás biztosítása nélkül hozzájárul:

252/2006. (IX. 11.) határozattal megállapított létszám-elõirányzat 2006/2007-es tanév
1 álláshely
3 álláshely
1 álláshely
16*1 álláshely
27*1 álláshely + 2*0,5 álláshely
3*1 álláshely + 1*0,5 álláshely
5*1 álláshely
2*0,5 álláshely
1*1 álláshely
2*1 álláshely
8*1 álláshely + 2*0,5 álláshely
1*1 álláshely
71,5 álláshely
1*1 álláshely
5*1 álláshely + 1*0,5 álláshely
1*1 álláshely
7,5 álláshely
79 álláshely

Létszám-elõirányzat
2007/2008-as tanév
1 álláshely
3 álláshely
1 álláshely
15*1 álláshely
27*1 álláshely + 2*0,5 álláshely
3*1 álláshely + 1*0,5 álláshely
6*1 álláshely
2*0,5 álláshely
1*1 álláshely
2*1 álláshely
10*1 álláshely + 2*0,5 álláshely
1*1 álláshely
73,5 álláshely
0
0
0
0
73,5 álláshely
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2) a BV Intézet szerzõdésszegése miatt kialakult bevételkiesés
csökkentése érdekében az Általános Iskola alábbi táblázat szerinti álláshelyei tekintetében 2008. augusztus 31-ig létszámstopot rendel el, a fenti álláshelyeken rendelkezésre álló illetményt
Álláshely fizetési fokozata
Rendelkezésre álló illetmény
Általános Iskola nappali rendszerû oktatás szakfeladaton
F5
134.100.F10
162.700.G11
177.000.Sajátos nevelési igényû tanulók oktatása szakfeladaton
F6
139.800.Napközi szakfeladaton
F13
174.200.-

és azok járulékait átcsoportosítja a felnõttoktatás megszüntetésével kapcsolatban jelentkezõ kiadások fedezetére, egyben felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következõ
módosításakor a fentieket vezesse át.
Zárolható összeg

Zárolás idõpontjának kezdete

134.100.162.700.35.400.-*1

2007. 04. 01.
2007. 07. 01.
2007. 09. 01.

69.900.- *2

2007. 01. 01.

174.200.-

2008. 01. 01.

*1 kötelezõ óraszám csökkent a tantárgy esetében, így az álláshely 80%-a szükséges csak, 20% zárolható
*2 az álláshelyen foglalkoztatott közalkalmazott 1/2 állásban látja el a feladatot, az illetmény 50%-a zárolható
Tököl Város Képviselõ-testülete a 277/2005. (IX. 12.) számú határozatában meghatározott határidõket egy évvel meghosszabbítja, vagyis Magyarics Lászlónénak, a Horvát Óvoda óvodapedagógusának 2008. szeptember 1-ig a tanulmányait meg kell kezdenie és 2011. szeptember 1-ig a nemzetiségi óvodapedagógusi végzettséget meg kell szereznie.
Tököl Város Képviselõ-testülete
1) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázaton az alábbi pályázókat támogatja, az alábbi összegekkel:
Igénylõ
Lóbarátok Tököli Egyesülete
Kínai Kung-fu Egyesület
Máltai Szeretetszolgálat
Barátság Horgászegyesület
„Gyöngyvirág” Nyugdíjas Klub

Hunnia Íjász

Mozgáskorlátozottak Egyesülete
„Nap és Hold” Családsegítõ és
Rehabilitációs Alapítvány
Sváb Hagyományõrzõ Ének Egy.
Tököl Gazdakör

Baba-Mama Klub
Általános Iskola – Ifjúsági Vöröskereszt
– Diákönkormányzat
– Természetjáró
Szakkör
– Irodalom- és Történelembarátok Köre
„Virágos Tökölért” Faluszépítõ Közhasznú Egyesület

Felhasználás célja
Akadálypark kiépítése és fejlesztése,
hivatalos versenyek rendezése
Könyv-, sportszer- és védõfelszerelésvásárlás
Rászoruló gyerekek táboroztatása
Haltelepítésre
Anna-napi térségi találkozó egész napos
program, vendéglátás, visszahívások megvalósulásához utazás költsége,
Mikulás és karácsonyi ünnepségek, ajándékozás, a klub megalakulásának 10. évfordulója.
Eszközpark fejlesztésére, íjak, vesszõfogó és az
ehhez szükséges állványok beszerzése. (Pályázatát a beadási határidõ után adta be.)
Számítógép-vásárlás, rendezvények,
kirándulás
Sajósenyei fogyatékos tábor (2 napos).

Támogatás összege
52.000.-

Kazettakészítés költségei, fellépésekre utazás
költsége
Egyszerû beszerzõi és szolgáltatói megvalósulása. Gazdaköri tagság képzése, gazdálkodói
hagyományok felélesztése, ápolása
„Gyermeknap” megrendezése
(cégbírósági bejegyzés folyamatban van)
Programok lebonyolítására
Programok, versenyek megszervezése
Kirándulás, múzeumlátogatás, iskolai szakköri
foglalkozások, videofilmek vásárlása, vetélkedõk megszervezése
Kirándulás, évfordulók megünneplése, szavalóversenyek lebonyolítása
Kulturált, környezetbarát településkép kialakítása, közterület virágosítása, parkosítása, lakóházak elõkertjei, utcafrontok, árkok tisztítása,
ápolása, település gyommentesítésében való
részvétel, környezetvédelmi oktató programok
megszervezése, „Virágos Tökölért” verseny
megszervezése, tanulmányi kirándulások szervezése, ismeretterjesztõ elõadások szervezése

95.000.-

32.000.115.000.89.000.120.000.-

52.000.-

178.000.50.000.-

147.000.-

50.000.315.000.-

105.000.-
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Mikecz Kálmán Bandérium Honvéd és
Huszár Hagyományõrzõ Közhasznú
Egyesület
Templomi Magyar Énekkar
Csepel Szigeti Gépkör
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100.000.-

4 db új huszáregyenruha vásárlása

Új kottáskönyvek beszerzése, búcsújáró kegyhely
megtekintése
Alföldi Gazda EXPO útiköltségei és belépõjegyek ára. Kistérségi gépbemutató, szántóverseny,
fajtakísérlet

Összesen
2) a Lóbarátok Tököli Egyesülete abban az esetben kaphatja
meg a támogatást, amennyiben a megjelölt területe használatának jogviszonyát igazolja,
3) a támogatások fedezetéül 1.500 eFt erejéig a GAMESZ
2007. évi költségvetésében e célra tervezett összeget, 102 eFt
erejéig a 2007. évi általános tartalékot jelölje meg,
felkéri a GAMESZ-t, hogy az 1. pontban meghatározott támogatottakkal kössön szerzõdést, és a pénzügyi lebonyolításról
a 95/2007. (04. 02.) számú határozatban jóváhagyott pályázati
kiírásnak megfelelõen gondoskodjék.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 1. pont szerinti
eredményérõl a jelentkezõket tájékoztassa.
Tököl Város Képviselõ-testülete az „Alapítványi kérelmek”
címû napirendet a 2007. októberi soros ülésre elnapolja.
Tököl Város Képviselõ-testülete a K-D-V Környezetvédelmi
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Tököl II. kavicsbányával kapcsolatos elutasító határozatáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselõ-testülete a tököli 1228/4 hrsz-ú utcát Szent Erzsébet utcává nevezi. Felkéri a jegyzõt, hogy a változás ingatlan-nyilvántartásbeli átvezetésérõl gondoskodjék.
Tököl Város Képviselõ-testülete a BV országos parancsnoksága által értékesítésre felajánlott, tököli 2257/3 és 2257/4 hrsz-ú
közmûvesítetlen ingatlanok tekintetében, vásárlási szándékát jelzi és a teljes feltételrendszer ismeretében nyilatkozik véglegesen.
Tököl Város Képviselõ-testülete hozzájárul a Sportcsarnok
2007. október 16-án a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ráckevei Kirendeltsége általi térítésmentes
használatához. Felkéri az intézményvezetõt, hogy a helyiségbérleti szerzõdést kösse meg, ha az intézmény elõre lekötött
szakirányú programjaival nem ütközik.
Tököl Város Képviselõ-testülete tudomásul veszi, hogy a
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
a 082-es hrsz-ú területen a csónakleeresztõ felújítására kezelõi
hozzájárulást adott, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képezõ 2420-as helyrajzi számú, 6345 m2
nagyságú, kivett közterület megjelölésû ingatlant parkolásra
használják a tököli vízisportok kedvelõi.
Tököl Város Képviselõ-testülete az Evre-Plan Bt. által benyújtott kérelemére, a Huba utca – Csokonai utca 1652/3, 4, 6,
7, 8, 9, 11, 12. hrsz-ú ingatlanok villamos energia ellátásának
kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tököl Város 6/2007. (IV. 3.) számú rendelete a szociális támogatások és a gyermekvédelem helyi rendszerérõl 7/1998.
(III. 3.) számú rendelet módosításáról
Tököl Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többszörösen módosított 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) foglalt felhatalmazás alapján, az egyes szociális tárgyú
törvények módosításáról szóló 2006. évi CXVII. törvényben
foglaltak figyelembe vételével a szociális támogatások és a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 7/1998. (III. 3.) számú
rendeletét (a továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja:

50.000.52.000.-

1.602.000.1. § A R. 7. § e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„e) átmeneti elhelyezés (idõskorúak gondozóháza)
(Sztv. 80. §)”
2. § A R. 22/F. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„22/F. §
(1) A személyi térítési díj összegének csökkentésérõl, illetve
elengedésérõl, amennyiben a kötelezett jövedelmi és vagyoni
viszonyai ezt indokolttá teszik, a képviselõ-testület dönt.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében
biztosított gyermekek napközbeni ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülõi felügyeleti joggal rendelkezõ szülõ
vagy más törvényes képviselõ köteles.”
3. § A R. 22/H. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
22/H. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – térítési díjat kell fizetni.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendõ
térítési díjak mértékének megállapítása az Sztv. 114-119. §-ai
alapján történik.
(3) Ha az igénylõ a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy
annak csökkentését, illetve elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétõl számított nyolc napon belül a képviselõ-testülethez fordulhat. Ilyen esetben a képviselõ-testület – a jövedelmi
viszonyok és szociális körülmények figyelembe vételével – határozattal dönt a személyi térítési díj összegérõl.
4. § A R. 22/I. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
22/I. § Az étkeztetés térítési díját a napi személyi térítési díj és
az igénybevett étkezések számának figyelembe vételével kérelmezõ és vele közös háztartásban élõk vagy a térítési díj fizetésére kötelezett más személy rendszeres havi jövedelmétõl függõen
az alábbi táblázatban foglaltak alapján kell megállapítani:
Kötelezett
rendszeres havi
jövedelme
egyedülálló esetén
a mindenkori
öregségi
nyugdíjminimum
%-ában

Kötelezett
rendszeres havi
jövedelme
családban élõ esetén
a mindenkori
öregségi
nyugdíjminimum
%-ában

Fizetendõ térítési
díj a napi térítési
díj %-ában

0-100%
101-130%
131-160%
161-200%
201-300%

0-100%
101-130%
131-160%
161-200%
201-250%

15%
35%
50%
75%
100%

5. § A R. 25. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„25. §
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérõl kell gon-
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doskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.
(2) Étkeztetésben azon személy részesülhet, akinek a családjában az egy fõre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élõ esetén annak
300%-át nem haladja meg, továbbá 70. életévét betöltötte, vagy
az (1) bekezdés b) – e) pontjaiban foglaltakat az alábbi iratokkal igazolja.
(3) A szociális rászorultság igazolására a következõ iratokat,
nyilatkozatokat lehet elfogadni:
a) az egészségi állapoton, illetve a betegségen alapuló szociális rászorultság esetében a 11/2006. (XII. 27.) SZMM. rendelet szerinti, két évnél nem régebbi
aa) igazolást, amelynek 1. pontjában az ellátást igénylõ besorolása a c)-e) pont szerinti, és a felülvizsgálat határideje –
amennyiben megjelöl ilyet – nem járt le, illetve
ab) pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt;
b) a súlyos fogyatékosság igazolására az Szt. 65/C. §-ának (6)
bekezdése szerinti iratot,
c) hajléktalan személynek minõsül az Szt. 4. § (2) bekezdése
szerinti személy, melyet személyi okmányainak bemutatásával
igazolhat.
(4) Kivételesen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján,
amennyiben azt az igénylõ hitelt érdemlõ orvosi dokumentummal (kórházi zárójelentés, szakorvosi igazolás) igazolja,
a 3. § (4) bekezdése szerinti Bizottság a (2) bekezdés szerinti jövedelemhatártól eltekinthet és maximum 3 hónap idõtartamra étkeztetést állapíthat meg az arra rászorulónak."
6. § A R. 26. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„26. § A házi segítségnyújtásra az Sztv. 63. §-ában foglaltakat
kell alkalmazni.”
7. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a már folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

Tököl Város 7/2007. (IV. 24.) számú rendelete
Tököl Önkormányzat 2006. 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 2006. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. §
A képviselõ-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtását
1.621.118 eFt, azaz Egymilliárd-hatszázhuszonegymillióegyszáztizennyolc ezer forint bevétellel,
1.512.003 eFt, azaz Egymilliárd-ötszáztizenkettõmillióháromezer forint kiadással és
230 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
„2.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Össz” jelû tábla (a továbbiakban a 2.1 számú melléklet),
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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
„2.14 Szerb Önkormányzat” jelû tábla (a továbbiakban a 2.1.4
számú melléklet),
f) a g-s) 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 m) és n) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve a „2.2.6. ÁLTALÁNOS ISKOLA Össz” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.6 számú melléklet),
m) az Általános Iskola felnõttoktatási feladatain kívüli bevételeit és kiadásait a „2.2.6.1. Ált. Isk. Nappali okt” jelû tábla (a
továbbiakban a 2.2.6.1 számú melléklet),
n) az Általános Iskola felnõttoktatási feladatainak bevételeit
és kiadásait a „2.2.6.2. Ált. Isk. Felnõttokt” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.6.2 számú melléklet),
o) a TSZGK – Gyermekjóléti Szolgálat bevételeit és kiadásait a „2.2.7. TSZGK” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.7 számú
melléklet),
p) a Bölcsõde bevételeit és kiadásait a „2.2.8. Bölcsõde” jelû
tábla (a továbbiakban a 2.2.8 számú melléklet),
r) 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),
s) 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 27.242 eFt-tal, azaz Huszonhétmillió-kettõszáznegyvenkettõezer forinttal fogadja el, melynek jogszabály szerint
elõírt bontását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(6) A képviselõ-testület az önkormányzat összes felhalmozási
kiadását 362.646 eFt-tal, azaz Háromszázhatvankettõmillióhatszáznegyvenhatezer 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.
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(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 az önkormányzat egyszerûsített beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést a 11. számú melléklet
szerint fogadja el.
3. § A képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. számú, a GAMESZ
2006. december 31-i állapotú vagyonát a 13. számú melléklet
szerint fogadja el.
4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tököl Város Képviselõ- testületének 8/2007. (IV. 24.)
számú rendelete Tököl Önkormányzat 2007. évi
költségvetésérõl szóló 4/2007. (II. 28.) 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 2007. évi költségvetésrõl szóló 4/2007. (II. 28.) 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 1.574.875 eFt-ban, azaz
Egymilliárd-ötszázhevennégymillió-nyolcszázhetvenötezer forintban, költségvetési létszámkeretét 233 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-s) 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.
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Szivárvány Óvoda” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.5. számú
melléklet),
l) az l) és m) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve a „2.2.6. ÁLTALÁNOS ISKOLA Össz” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.6. számú melléklet),
m) az Általános Iskola felnõttoktatási feladatain kívüli bevételeit és kiadásait a „2.2.6.1. Ált. Isk. Nappali okt” jelû tábla (a
továbbiakban a 2.2.6.1. számú melléklet),
n) az Általános Iskola felnõttoktatási feladatainak bevételeit
és kiadásait a „2.2.6.2. Ált. Isk. Felnõttokt” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.6.2. számú melléklet),
o) a Gyermekjóléti Szolgálat bevételeit és kiadásait a „2.2.7.
Gyermekjóléti Szolg.” jelû tábla (a továbbiakban a 2.2.7. számú melléklet),
p) a Bölcsõde bevételeit és kiadásait a „2.2.8. Bölcsõde” jelû
tábla (a továbbiakban a 2.2.8. számú melléklet),
r) 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),
s) 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 2.391 eFt-ban, azaz kettõmillió-háromszázkilencvenegyezer 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 303.394 eFt-ban, azaz
háromszázhárommillió-háromszázkilencvennégyezer forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(7) A képviselõ-testület az önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 5.085 eFt-ban, azaz ötmillió-nyolcvanötezer forintban állapítja meg (lásd 1. számú, 2.1.1., 2.1.2.,
2.1.3., 2.1.4. számú mellékleteket)
b) mûködési céltartalékát 4.547 eFt-ban, azaz négymillió-ötszáznegyvenhétezer forintban, felhalmozási céltartalékát 6.053
eFt-ban, azaz hatmillió-ötvenháromezer 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. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Tököl Város Képviselõ-testületének 9/2007. (IV. 24.)
számú rendelete a helyi adókról szóló
23/2002. (XII. 10.) számú rendelet módosításáról
Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban a Htv.) 1.
§ (1) bekezdés felhatalmazása alapján a helyi adókról szóló
rendeletét (továbbiakban: R) a következõk szerint módosítja:
1. § A R. 5. § (1) a) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„(1) Az építményadó mértéke
a) az adóalany tulajdonában lévõ vállalkozás céljára szolgáló
építmények adóköteles alapterülete után: 400 Ft/m2/év
2. § Az e rendeletben foglaltak 2007. július 1. napjától lépnek hatályba.
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Pályázati kiírás
Tököl Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve a
2007. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. Felsõoktatási hallgatók számára a 2007/2008. tanév II. és 2008/2009. tanév
I. félévére vonatkozóan
„A” típusú pályázat
A pályázatra azok a Tökölön állandó lakóhellyel rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése
értelmében nem részesülhetnek „Bursa” támogatásban a
rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói.
Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (2007/2008. tanév II., illetve a 2008/2009. tanév
I. féléve)
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya a 2007/2008. tanév II. félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak,
a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
A pályázat kötelezõ melléklete a felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
felsõoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyáról az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának,
illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága 2008. március 14-ig írásban értesíti a települési
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a
Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
Felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára
„B” típusú pályázat
A pályázatra azok a Tökölön állandó lakóhellyel rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû fiatalok (a 2007/2008. tanévben
utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások, illetve felsõfokú
diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik a
2008/2009. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos)
felsõfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik 2008-ban elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2008/2009. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2008/2009. tanév elsõ
féléve.
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az Önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Az Önkormányzat jogosult a megítélt ösztöndíj visszavonására, ha az ösztöndíjas szo-

ciális rászorultsága már nem áll fenn, vagy az ösztöndíjas a szociális rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál nem mûködik
együtt.
A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl
ható hatállyal hozható meg.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
felsõoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyáról az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának,
illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A „B” típusú pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével köteles írásban 2008. szeptember 1-ig az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2008/2009. tanévben melyik felsõoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó
köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2008-as felvételi évet
megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. Az az
ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az
ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ évi
fordulójából kizárható.
Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága 2008. március 14-ig írásban értesíti a települési
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a
Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
Közös szabályok
Az Önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás
visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített pályázó Tökölrõl elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési
kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jövedelemnek számít.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál – Tököl, Fõ u. 117.
– írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. Felvilágosítás az 520-900-as telefonszámon dr. Firnigel Edittõl kérhetõ.
A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata
kötelezõ mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolni:
– a családban együtt élõ, jövedelemmel rendelkezõ családtagok munkáltató által kiállított, a pályázat benyújtását megelõzõ hónap nettó átlagjövedelem összegét
– családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj, ösztöndíj, egyéb jövedelem összegét
– személyi igazolvány, lakcím igazolását
– „B” típusú pályázó esetén iskolalátogatási igazolást
– a családban együtt élõ, nappali tagozaton tanuló családtagok iskolalátogatási igazolását.
Folytatás a köv. oldalon.
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– A pályázat benyújtási határideje: 2007.
október 31.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott csatolandó mellékletekkel
együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ
pályázatokat a bírálatból kizárja.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben
történõ nyilvánosságra hozatalához.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsõoktatási intézménynek.
A beérkezett pályázatokat Tököl Város
Képviselõ-testületének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága javaslatára az
Oktatási és Mûvelõdési Bizottsága bírálja
el.
A döntésrõl és annak indokáról 2007.
december 10-ig írásban kapnak értesítést a pályázók.
A döntés ellen fellebbezéssel a pályázó
nem élhet.

Szoptatási Világnap
Hagyományteremtõ szándékkal, tavalyi évben elsõ alkalommal emlékeztünk
meg az augusztus 1-jén ünnepelt Szoptatási Világnapról. Az egészséges gyermek
fejlõdéséhez alapvetõ feltétel, hogy élete elsõ szakaszában a legjobbat, a legtermészetesebbet kapja. Azzal segítünk, hogy felhívjuk a figyelmet erre, és aki a sajátja mellett más rászoruló kisbabának is tud adni, azaz „tejadó” édesanya, azt külön
köszönjük meg.
Igen örvendetes, hogy Tökölön kiemelkedõen magas az anyatejjel táplált csecsemõk száma, és szerencsére tejadó anyukák is vannak.
Köszönetet mondunk Dr. Vass Lucia alpolgármester asszonynak, hogy megjelenésével és beszédével bátorította az anyukákat. Továbbá köszönettel tartozunk a
támogatóinknak, akikre reméljük idén is számíthatunk:
Polgármesteri Hivatal, Platán CBA – Tomicsek Úr, Soft Press Kft. – Horváth
Tibor, Ziti cukrászda, Autohause Kft., Mûvelõdési Ház – Halász László.
-Ecsedi Beáta-

Változás a bejelentési
kötelezettséggel kapcsolatban
Az eseti foglalkoztatás adminisztrációs terhei csökkennek azzal, hogy nem terheli bejelentési kötelezettség azt a kifizetõt, amely magánszemélynek alkalomszerûen
teljesít megbízási jogviszony keretében adó- vagy társadalombiztosítási jogviszonyt
eredményezõ kifizetést. A mentesülés feltételeként a magánszemélynek a
kifizetéskor igazolnia kell, hogy egyidejûleg más társadalombiztosítási jogviszonya
is van. Ez a könnyítés 2007. május 29-én lépett hatályba.

Változás az õstermelõk bevallási kötelezettségében
Az adózás rendje szerint a foglalkoztatónak nem minõsülõ biztosított mezõgazdasági õstermelõ, ha a tárgyévet megelõzõ évben nem volt bevétele, a tárgyévben
nem kötelezett a negyedéves elektronikus bevallás (07085) benyújtására. Ez a
szabály nem rendezte azonban a tevékenységét a tárgyévben megkezdõ, vagy az
olyan õstermelõ bevallási kötelezettségét, aki az adóévre vonatkozóan nyilatkozatban vállalta, hogy a társadalombiztosítási szabályokban meghatározott járulékalapnál magasabb összeg után fizeti meg a járulékokat. A magasabb járulékfizetést vállalónak akkor is kell a tárgyévben negyedéves elektronikus adóbevallást adnia, ha
a megelõzõ évben bevétele nem volt. Ezt a szabályt elsõ alkalommal a 2007. július
hónapban benyújtott bevallásnál kell alkalmazni.

Tájékoztató
A pályázathoz csatolni kell:
– a családban együtt élõ, jövedelemmel
rendelkezõ családtagok munkáltató által
kiállított, a pályázat benyújtását megelõzõ hónap nettó átlagjövedelem összegét
– családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj,
ösztöndíj, egyéb jövedelem összegét
– személyi igazolvány, lakcím igazolás
fénymásolatát,
– „B” típusú pályázó esetén iskolalátogatási igazolást
– a családban együtt élõ, nappali tagozaton tanuló családtagok iskolalátogatási
igazolását.

Tisztelt
Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk, hogy az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Bevallási és Folyószámla-kezelési Fõosztályainak ügyintézési helye
költözés miatt az alábbiak szerint változik:
A Bevallási osztályok
a XIII. kerület Madarász Viktor utca 30-36. szám alatt fogadják ügyfeleiket, telefonszám: 412-7000;
a személyi jövedelemadó bevallás javításával kapcsolatban:
a IX. kerület Vaskapu utca 33-35.
szám alatt, telefonszám: 299-4000,
a XIII. kerület Kresz Géza utca 1315. szám alatt, telefonszám: 450-4000,
valamint a XIV. kerület Gvadányi utca
69. szám alatt fogadják ügyfeleiket,
telefonszám: 467-7100.
A Folyószámla-kezelési osztályok
a XIII. kerület Kresz Géza utca 1315. szám alatt fogadják ügyfeleiket,
telefonszám: 450-4000.
Tájékozatjuk, hogy az ügyfélszolgálatokon és a kirendeltségeken az ügyfélfogadás rendje változatlan.
Kérjük, hogy mind a bevallásokkal,
mind pedig a folyószámlával kapcsolatos ügyeiket az új ügyintézési helyeken szíveskedjenek intézni.
Megértésüket és együttmûködésüket ezúton is köszönjük.
APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága
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