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Tököli Tükör melléklete 23-24. szám

2012. december 13-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete a 241/2012. (XI. 29.) számú
képviselő-testületi határozat 1.) pontját módosítja oly módon,
hogy a gazdasági ügyintézői álláshelyet 2012. december 31. napjával nem szünteti meg.

Tököl Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) és Tököl
Város Önkormányzata közötti, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint
a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló mellékelt megállapodás aláírására
és annak folyamatos, szükséges mértékű aktualizálására.

2013. január 7-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete

1) a 185/2012. (IX.14.) számú határozatának 1. pontját az alábbira módosítja:

„Tököl Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0003 sz. Európai Uniós forrásból,
valamint Önkormányzati társfinanszírozással, a Tököli Római
Katolikus Egyházközséggel, mint konzorciumi partnerrel közösen megvalósítandó funkcióbővítő város rehabilitációs projekt
költségvetése és belső arányai a 2012. szeptember 10-én megkötött kiviteli vállalkozói szerződés összegének megfelelően módosul. A módosulás nyomán a projekt költségvetése a korábban
jóváhagyott önrész keretét túllépi, a túllépés fedezetéül Tököl
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6.400eFt fedezetet
biztosít a 2013. évi költségvetése terhére.”

2) a 185/2012. (IX.14.) számú határozatának 4. pontját az alábbira módosítja:

„4) Tököl Város Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a konzorciumi együttműködési megállapodás 2. sz. módosításának részeként a megállapodás 10. pontja a „Felek megállapodnak abban,
hogy a Tököli Római Katolikus Egyházközség által a projekt
megvalósításához biztosítandó önrészt Tököl Város Önkormányzata biztosítja.” szövegről a „Felek megállapodnak abban, hogy
a Tököli Római Katolikus Egyházközség által a projekt megvalósításához biztosítandó önrészt vissza nem térítendő, míg az
utófinanszírozású tételekre eső támogatási összeget visszatérítendő támogatás formájában Tököl Város Önkormányzata biztosítja.” A 10. pont további módosításai ennek az eljárásnak a
részleteit tartalmazzák.”

Tököl Város Képviselő-testülete,
1) utasítja a polgármestert, hogy Tököl Város Önkormányzata
és az “ÖKOVÍZ” Kft. között 2012. 06. 29.-n létrejött “Bérleti,
üzemeltetési szerződés” úgy módosítsa, hogy a “Bérleti, üzemeltetési szerződés” a felek között 2013. április 1. napjával lépjen hatályba.
2) a 114/2012. (V. 31.) számú Képviselő-testületi határozatát az
alábbiakra módosítja:
„Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tököl Város
Önkormányzatának a jelenleg víziközmű-szolgáltatást végző
TVCs Kft. nonprofit gazdasági társaságával fennálló víziközműszolgáltatási szerződést legkésőbb 2012. június 29. napjával
2013. március 31-re közös megegyezéssel megszünteti, ennek
hiányában 2012. június 29. napjával, 2013. március 31-re felmondja.”

2013. január 30-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzat
Bölcsődéje módosított szakmai programját az előterjesztés szerint elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete a „II. Lajos király mohácsi csatába indulása Tökölről, Mária királynétól” című köztéri szobor
megvalósítása érdekében a korábban, 214/2012. (X. 31.) számú
K-t határozat alapján megítélt br. 2.200.000 Ft saját forrás összegét br. 1.000.000 Ft összeggel kiegészíti. A kiegészítést a 2013.
évi költségvetés terhére biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2013. I. félévi munkatervét
az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Január
• Egyedi kérelmek
Február
• Költségvetéssel kapcsolatos rendeletek, önkormányzati
programok felülvizsgálata
• 2013. évi költségvetési rendelet megalkotása
• 2013. évi közfoglalkoztatási terv
• Egyedi kérelmek
Március
• Beszámoló a bizottságok és a polgármester 2012. évi munkájáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásárólp o l g á r mester
• Közösségi pályázatok kiírása
• Óvodai beíratás kiírása
• Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról
• Beszámoló Bölcsőde, a Védőnői Szolgálat, a Művelődési
Központ és Könyvtár 2012. évi munkájáról polgármester
• Közbeszerzési terv
• Egyedi kérelmek
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Április
• 2012. évi költségvetési beszámoló és könyvvizsgálói jelentés
• 2012. évi pénzmaradvány elszámolása
• Tájékoztató a 2012. évben végzett ellenőrzésekről
• Tájékoztató a 2012. évi FEUVE tapasztalatairól
• Egyedi kérelmek
Május
• Egyedi kérelmek
• Illegális munkavégzések, vállalkozások feltárásárának államigazgatási eszközei

Június
• A Képviselő-testület 2013. II. félévi munkaterve
• Közösségi pályázatok elbírálása
• Alapítványi támogatási kérelmek
• Beszámoló az óvodák működéséről
• Egyedi kérelmek

Tököl Város Képviselő-testülete a Csepel-sziget és Környéke
Többcélú Önkormányzati Társulás további működését nem támogatja.

Tököl Város képviselő-testülete
1) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)
72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a
költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya
Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni;
2) kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosítására szolgál;
3) kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény 332.§ alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról;
4) az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy:
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75.§-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a költségvetési törvény
72. § (6) bekezdésére figyelemmel – az adott értékpapírban
foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá alakítsa át;
c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti
megállapodásokat kösse meg;

5) utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésen tájékoztassa a testületet

Tököl Város Képviselő-testülete támogatja dr. Csipler Norbert
r.őrnagy Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezését.

Tököl Város Képviselő-testülete a régiós különválás kezdeményezésében nem kíván részt venni, mert a témát a Pest Megyei
Közgyűlés előkészítésében már támogatta.

Tököl Város Képviselő-testülete, a FREE- IVEST Kft. kártérítési igénye kapcsán igazságügyi szakértőt bíz meg azzal a feladattal, hogy a
szakértő dolgozza ki és állapítsa meg, hogy a tököli 2640/144. hrsz.

alatti ingatlanon történt víz-szivárgás ténylegesen milyen károkat
okozhatott az akkorra már elkészült épületben. Az igazságügyi szakértői vélemény ismeretében dönt a további lépéseiről.

Tököl Város Képviselő-testülete
1) a „Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskola részére a
2013. évi működési támogatásából január hónapban 750eFt-ot
biztosít a 2013. évi költségvetés terhére;
2) felkéri a Polgármestert, hogy a kérelemben megfogalmazott,
összesen 5.000eFt támogatási igényt a 2013. évi költségvetési
rendelet tárgyalásakor terjessze a Képviselő-testélet elé.

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Polgárőr Egyesület részére a 2013. évi működési támogatásából 300eFt-ot biztosít a
2013. évi költségvetés terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete jóváhagyja a bíráló bizottság
döntési javaslatát, miszerint
1.) „Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció” című,
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0003 pályázat keretében SOFT
elemek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban a Zafír
Alapítvány, az Imázs Műhely Kft. és a Prezevent Kft. ajánlattevők ajánlata érvénytelen.
2.) „Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció” című,
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0003 pályázat keretében SOFT
elemek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Régiók
Fejlesztéséért Egyesület és a QCM Consulting Kft. ajánlattevőkkel a tárgyalás lefolytatható.

2013. február 8-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete a Kisboldogasszony Római Katolikus Templom orgonájának felújítására a Római Katolikus
Egyházközség részére br.1.500.000.- Ft támogatást biztosít a
2013. évi költségvetés terhére.

Tököl Város Képviselő-testülete
1. a „Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció” című,
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0003 pályázat keretében
SOFT elemek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
nyerteseinek a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi
szervezeteket nyilvánítja:
a.) Régiók Fejlesztéséért Egyesületet (8066 Pusztavám, Petőfi Sándor u. 1/E.) 5 600 000 Ft + Áfa vállalási áron
b.) QCM Consulting Kft-t (1021 Budapest, Hűvösvölgyi
út 18.) 4 360 000 Ft + Áfa vállalási áron.
Fedezeteként a projekt költségvetését jelöli meg.
2. felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlatadókkal a
szerződést kösse meg.

2013. március 19-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete

1. a Fővárosi Vízművek Zrt-től 1.000.000.- FT, azaz egymillió
forint értékben, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező
szerződés alapján részvényt vásárol és felhatalmazza a polgármestert a részvényvásárlási szerződés megkötésére, a részvényvásárlás lebonyolítására.

2. a Fővárosi Vízművek Zrt-nek vagyonkezelés keretében történő üzemeltetésébe (vagyonkezelés) adja a Tököl Város közigazgatási területén – illetve ahhoz szorosan kapcsolódó – található vízi-közműveket.
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3. a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező, a Fővárosi Vízművek Zrt. és Tököl Város Önkormányzata között a 2011. évi
CCIX. törvény alapján létrejövő vagyonkezelési megállapodás
rendelkezéseit jóváhagyja, és – amennyiben annak egyeztetett
mellékletei elkészülnek – felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hagyományőrző Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére.

Tököl Város Képviselő-testülete,
1. 2012. október 31. ülésén hozott 215/2012. (X. 31.) számú
határozatát visszavonja.
2. az „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” című pályázat keretében, műfüves sportpálya építési munkáinak kivitelezésére kiírt közvetlen ajánlattételi
felhívással megindított, hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás nyertesének a bíráló bizottság javaslata alapján a legkedvezőbb árajánlatot adó Vitép ’95 Kft.t (2319 Szigetújfalu, Fő út 1/a.) nyilvánítja az általa meghatározott 16.843.410 Ft + Áfa = bruttó 21.391.131,-Ft
áron.
3. az ajánlati ár fedezeteként a pályázati támogatási összegét
és a pályázatban meghatározott megfelelő arányú saját forrást jelöli meg.
4. felkéri a polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval a
szerződést kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete oktatási célra bérbe adja, a Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. (4029 Debrecen, Pacsirta u. 12.) gazdálkodó szervezetnek, a Weöres Sándor Általános Iskola 1 tantermét, hogy a TÁMOP – 2.1.2/12-1-2012-001
„Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című
pályázat keretében, „Angol nyelvi képzés-alapok” akkreditált
programot lebonyolítsa. A bérleti idő: 90 óra, a bérleti díj: 1000Ft/óra. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete, mint a TVCS KHT taggyűlése, a Tököli Víz és Csatornamű Üzemeltető Közhasznú Társaság által javasolt 4,2%-os hulladékszállítási díjemelést nem
fogadja el.

Tököl Város Képviselő-testülete a tököli 910 hrsz. alatti, 1135
m2 nagyságú, beépítetlen terület megjelölésű ingatlant bérbe
veszi annak tulajdonosaitól – Halász László, Halászné Fellegi
Katalin - 2012. október 1. és 2013.május 31. közötti határozott
időre, nettó 75.000-Ft/hó bérleti díj ellenében, a 2013. évi általános tartalékkeret terhére. A Sportcsarnok felújítása alatt, ezen
ingatlanon biztosítja a Sportcsarnok és a Weöres Sándor Általános Iskola zavartalan működéséhez a közlekedési területet és a
parkolás lehetőségét.

Tököl Város Képviselő-testülete, tulajdonosi hozzájárulását adja
Szigethalom Város Önkormányzata kérelmére, Szigethalom
saját vízellátó kútsorának arzénszennyezése miatt, a vízminőség
javító KEOP-1.3.0. kiírású programban történő induláshoz, valamint a fejlesztés megvalósításához.
Tököl Város Képviselő-testülete
1. elfogadja az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány támogatására vonatkozó előterjesztést és kötelezettséget vállal arra,
hogy az Alapítvánnyal, a pályázat pozitív elbírálásáról ho-

zott döntés kézhezvételét követő 60 napon belül támogatási szerződést köt.
2. az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt Napsugár Óvoda pontos nevét, címét, helyrajzi számát, valamint a földhivatali nyilvántartási lap másolatát és gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a
pálya kialakítás nem építési engedély köteles.
3. támogatja és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal
együttműködve megvalósítja az Alapítvány kizárólagos
rendelkezési körébe tartozó OVI-FOCI, OVI-SPORT
PROGRAMOT.
4. a Program megvalósításához Alapítványon keresztül, a
2013. évi általános tartalékkeret terhére önrészt biztosít. Az
önrész mértéke max. bruttó 2.850.000 Ft támogatási összeget
jelent (a pontos összeg az alapítvány pályázatának elbírálását
követően, a pontos TAO összeg ismeretében, az első kuratóriumi ülésen kerül meghatározásra).

Tököl Város Képviselő-testülete Szegő János (2316 Tököl,
Mester u. 70.) és társa kérelmére, a 0137/103 – 0137/105 hrsz.
alatti telkek belterületbe csatolásához hozzájárul az alábbi feltételekkel:
• kerüljön meghatározásra az útként meghatározott ingatlanok
(0135/47 és 0135/48 hrsz.) - Eladók által is elfogadott vételára, fizetési határidővel,
• a Határ út külterületi oldalának rendezésében közreműködő
földmérő készítse el a belterületbe csatolásra kijelölt teljes
szakaszra a változási vázrajzot és számolja ki, hogy a
0135/47 és 0135/48 hrsz. alatti, út céljára kijelölt telkek
megváltásához az egyes ingatlantulajdonosokat teleknagyságuk arányában mekkora összeg terheli.
• A telektulajdonosok az összeg megismerését követően írásban nyilatkozzanak arról, hogy vállalják a költségek megfizetését.
• az Önkormányzat azt vállalja, hogy amennyiben a vételár
legalább 2/3-a a fizetési határideig a tulajdonosok által - az
Önkormányzat elkülönített számlájára - megfizetésre kerül,
úgy a vételár hiányzó részét az Önkormányzat megelőlegezi
azzal, hogy a vételárhoz hozzá nem járuló tulajdonosoktól
a reájuk jutó vételárrészt - a jegybanki alapkamattal növelt
ér-téken - beszedi, az egyes ingatlanok belterületbe vonásával egyidőben,
• a Határ út szélesítéséhez szükséges területet minden érintett
tulajdonos ellenérték nélkül köteles “út” céljára az Önkormányzat tulajdonába utalni azzal, hogy az átengedett
területet a tulajdonosok ugyancsak térítésmentesen kötelesek egyidejűleg mentesíteni (építmény, közmű vagy
bármely egyéb műtárgy vonatkozásában),
• az Önkormányzat csak a fenti feltételek maradéktalan és
határidőben történő teljesítése esetén járul hozzá az érintett
terület belterületbe vonásához.

Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a fenntartásában lévő óvodákban (Hagyományőrző Óvoda,
Horvát Óvoda, Napsugár Óvoda, Szivárvány Óvoda) a
2013/2014. tanévre történő beiratkozás időpontját és feltételeit
a határozat melléklete szerint határozza meg.
2) felkéri a jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a határozat melléklete szerinti felhívás közzétételéről gondoskodjanak.

Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzata
2013. évi Közbeszerzési Ütemtervét az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
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Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0003
azonosító számú projekt 6. Piac tér kialakítása, pavilon építése
projektelem esetében szükséges kültéri utcabútorok gyártásával
az ESZEL és Társa Kft-t bízza meg 4.489.000.- Ft + Áfa áron a
projekt költségvetésének terhére. Felhatalmazza a polgármestert
a szerződés megkötésére.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a 2012. július 1., valamint 2013. január 1. napjával a Városfejlesztési kft-hez került feladatokat 2013. június 1. napjával az
Önkormányzathoz teszi,
2) felkéri polgármestert, a jegyzőt és a Városfejlesztési kft.
ügyvezetőjét, hogy a Városüzemeltetési kft-ből az 1) pont szerinti feladatokat ellátó foglalkoztatottak áthelyezéséről - 34 fő
az Önkormányzathoz, 3 fő irodai dolgozó és 0,5 fő takarító a
Polgármesteri Hivatal állományába – gondoskodjanak, valamint
a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Tököl Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló,
többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdésében, valamint az Áht. végrehajtására megalkotott, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)
14.§-ában, a költségvetési szervként működő Csepel-sziget és
Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás jogutód nélküli
megszűnését javasolja a Társulás, mellékletben szereplő Megszüntető Okiratában foglaltak szerint.
Felhatalmazza a település polgármesterét, hogy a Csepel-sziget
és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatát ellátó Szigetszentmiklós Város Polgármesteri
Hivatala és a Tököl település között kötendő Megállapodást a
2013. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásával kapcsolatban
írja alá.
Tököl Város Képviselő-testülete a Media Technology Zrt-vel kötött, műsoridő vásárlási szerződést, változatlan tartalommal, a
2013. december 31-ig meghosszabbítja.

Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek 2013. évi támogatására az alábbi pályázatot teszi közzé (Tököli Tükör újságban)

Tököl Város Képviselő-testülete a bizottságok 2012. évi feladatellátásáról és a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről szóló beszámolót tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012.
évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete a Bölcsőde 2012. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Művelődési Központ és
Könyvtár 2012. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul
veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete a Lakosságorientált Rendőrkapitánysági Koncepcióban megfogalmazottak végrehajtása érdekében jelen határozat mellékletét képező – módosított tartalmú
– megállapodást elfogadja.

Tököl Város Képviselő-testülete az Elektro-Szolg Kft. (2144 Kerepes, Szabadság u. 276.) által készített terv alapján a Szent Erzsébet u. 1243/4 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátását biztosító csatlakozó vezeték bekötéséhez tulajdonosi hozzájárulását
adja.

Tököl Város Képviselő-testülete a város intézményi struktúrájában 2012-ben végrehajtott, valamint a törvény erejénél fogva
bekövetkezett változás következtében átkötött szerződéseket, az
előterjesztés szerint megismerte és azokat jóváhagyja.

Tököl Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a „Kormányablakok – Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálatok” fizikai kialakítása projekt megvalósítása érdekében a
Pest Megyei Kormányhivatal használatába átadott tököli „Okmányiroda” vonatkozásában, a Kormányhivatal által benyújtandó építési engedélyezési eljáráshoz szükséges, előterjesztés
szerinti tulajdonosi hozzájáruló szándéknyilatkozatot aláírja.

Tököl Város Képviselő-testülete
1.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tököl, funkcióbővítő
városközpont rehabilitáció című projekt 6. számú Támogatási
szerződés módosítását megkösse, mely a kivitelezés során felmerült 6., 15. és 16. projektelemekhez kapcsolódó pótmunka
igény műszaki változásának Támogatási szerződésbe történő átvezetését tartalmazza.
2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tököl, funkcióbővítő
városközpont rehabilitáció című projekt határidő-hosszabbítására Támogatási szerződés módosítást kössön legkésőbb 2013.
június 30-i projektzárási határidővel.
3.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tököl, funkcióbővítő
városközpont rehabilitáció című projekt kivitelezési Vállalkozási
szerződésének 1. számú módosítását megkösse, melyben valamennyi szerződéses munka végteljesítési határideje 2013. június
20-ában kerül meghatározásra.
4.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tököl, funkcióbővítő
városközpont rehabilitáció című projekt Támogatási szerződését
minden olyan esetben módosítsa, mely nem érinti a projekt Támogatási szerződésben rögzített költségvetését.

2013. évi rendeletek
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013.(II.16.) számú rendelete a köztisztviselők jogállásáról
szóló 22/2002. (XII.10.) számú rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX
törvényben foglaltak (a továbbiakban a Kttv.) figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2.§ E rendelet 2013. február 19. napján lép hatályba, és 2013.
február 20-án hatályát veszti.
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1/2013.(II.16.) számú rendelete melléklete: A juttatások
tárgyévi költségvetési tervezésének szabályai és meghatározása, valamint a 2013. január 1. napjától járó juttatások
I. A tervezési szabályok
1. Az e rendeletben meghatározott adható juttatások, illetmény-kiegészítések, támogatások költségvetési fedezetét, valamint a jegyző munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges
költségvetési fedezetet a képviselő-testület tárgyévi költségvetési rendeletének elfogadásakor a Kttv. és e rendelet figyelembe vételével határozza meg.
2. Az 1. pont szerinti a költségvetési terv előkészítése során
tervezni kell a rendelet hatálya alá tartozók
a) Kttv. szerinti alapilletményét, munkabérét, kötelező illetménypótlékait (jegyzői vezetői pótlék, éjszakai pótlék, gépjármű-vezetési pótlék, idegennyelv-tudási pótlék), képzettségi pótlékát, külön juttatását, helyettesítési díját, kiküldetéssel kapcsolatos költségeiket (napidíj), jubileumi jutalmát,
cafeteria-rendszert, szabadidő megváltását,
b) az e rendelet szerinti szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokat, a jutalmat, az egyéb illetménykiegészítéseket, pótlékokat, juttatásokat,
c) Kttv. szerinti, a teljesítményértékelésétől függően meghatározható az alapilletmény általános mértékétől való többleteltérés legfeljebb 30%-os mértékű eltérésre, illetve személyi
illetmény megállapítására lehetőséget biztosító fedezetét
(Kttv. 133.§, 235.§, illetve 254.§).
II. A 2013. évi juttatásokra vonatkozó szabályok
1. A helyi illetményalapot a 2013. évben Tököl Város Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletében állapítja meg.
2. A vezető köztisztviselők számára 2013. évben alapilletményük 10%-ának megfelelő illetménypótlék jár.
3. A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők számára
2013. évben alapilletményük 10%-ának megfelelő illetménykiegészítés jár.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.16.) számú rendelete
Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) és h)
pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat
2013.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Tököl Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a képviselő-testületre és annak
bizottságaira, a polgármesterre, polgármesteri hivatalra és az
önkormányzat önállóan működő költségvetési szervként működő intézményeire (a továbbiakban az intézmény).
A címrend
2.§ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes
bevételét és kiadását 1.023.752eFt-ban, azaz – Egymilliárd
–huszonhárommillió-hétszázötvenkettőezer- forintban,

költségvetési létszámkeretét 97 álláshelyben állapítja meg,
melynek jogszabály szint előírt bontását e rendelet „1.B.
Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1.B. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények
• költségvetési pénzforgalmi bevételét 1.023.752eFt-ban,
• költségvetési kiadását 1.017.598eFt-ban,
• költségvetési többlet 6.154eFt-ban,
• finanszírozási bevételét 0eFt-ban,
• finanszírozási kiadását 6.154eFt-ban,
• finanszírozási egyenlegét (hiány) 6.154eFt-ban,
• az összes hiányt 0eFt-ban,
• a hiány külső finanszírozását 0eFt-ban,
• hiány belső finanszírozását (előző évi pénzmaradvány)
0eFt-ban,
• működési mérleg egyenlegét (többlet) 8.499eFt-ban,
• felhalmozási mérleg egyenlegét (hiány) 2.345eFt-ban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását,
mérlegszerűen e rendelet „1.A. Város mérleg ” jelű tábla
(a továbbiakban az 1.A. melléklet) tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja
jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban és tartalommal:
a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve
az „1.B. Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban az
1_B. számú melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2.Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz. melléklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla (a továbbiakban a 3. számú
melléklet)
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a
„4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a
4. számú melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban az 5. számú melléklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. számú melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivárvány Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 7. számú melléklet),
h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde” jelű
tábla (a továbbiakban a 8. számú melléklet)
i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „9. Művelődési Központ ” jelű tábla (a továbbiakban
a 9. számú melléklet).
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott
mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását 0Ft-ban, azaz –Nullaforintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt
bontását e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes
felhalmozási kiadását 41.912eFt-ban, azaz –Negyvenegymillió-kilencszáztizenkettőezer- forintban állapítja meg,
melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
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(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 12.392eFt-ban, azaz –Tizenkettőmillió-háromszázkilencvenkettőezer- forintban állapítja
meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –Nulla- forintban, működési céltartalékát 3.300eFt-ban, azaz –Hárommillió-háromszázezer- forintban állapítja meg, melyek bontását e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.
(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton
kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú
melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. számú
melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és
kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be.
(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19.
számú melléklet szerint, a központi alrendszerből származó
forrásokat a 20. számú melléklet szerint fogadja el.
(13) A lakosságnak nyújtott támogatásokat a 21. számú, az önkormányzati kötelező feladatait a 22. számú, az önként vállalt
feladatait a 23. számú, az önkormányzat államigazgatási feladatait a 24. számú melléklet mutatja be. Az intézmények kötelező feladataikon kívül más feladatot nem látnak el.

A költségvetés végrehajtásának szabályai
4.§
(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés
alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra,
a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások,
a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása,
és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása
nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás
növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak
be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
(5) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (6)-(9). bekezdésben foglaltak szerint.
(6) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az Áht. végrehajtási rendelet
36.§ (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(7) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott
működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú

pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően- saját hatáskörben felhasználhatják.
(8) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok
ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv gazdasági vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján,
annak egyetértésével kerülhet sor.
(9) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60
napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági
feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok (létszám, stb) valódiságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
(11) Önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.
Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a
következő évekre költségvetési kihatással járnak, a képviselőtestület előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök
elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, vagy államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(13) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
az intézmények zavartalan működésének biztosítására, a tervezett költségvetési bevételek terhére, átmeneti időre évközi (likvid) hitelt vegyen fel éven belüli visszafizetéssel.
(14) Jutalmazásra a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának maximum 15%-a használható fel.
5.§ A Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal
és az intézmények pénzmaradványuk megállapítása során pénzmaradványt terhelő kötelezettségként csak olyan kötelezettségvállalást mutathat ki, amely a beszámolás évében keletkezett és
kötelezettségvállalási dokumentummal igazolni tud. A Képviselő-testület a szabad (kötelezettség-vállalással nem terhelt)
pénzmaradvány terhére felhasználási kötelezettséget állapíthat
meg, abból elvonást eszközölhet.
6.§
(1) A 2013. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott szervezetek, magánszemélyek legkésőbb 2014. január 31-ig kötelesek a számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként) juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról számot adni. A
benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót – bizottsági véleményekkel – a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
(2) A számadási határidő elmulasztása a finanszírozás, támogatás felfüggesztését, jogszabálysértés vagy nem rendeltetésszerű
felhasználás visszafizetési kötelezettség elrendelését vonja
maga után.
(3) A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérő
felhasználását a Képviselő-testület engedélyezheti.
(4) A Képviselő-testület a támogatási összeg folyósításával, ellenőrzésével, elszámolásával a Polgármesteri Hivatalt bízza
meg.
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(5) Az e §-ban szabályozott kérdésekről a finanszírozott, támogatott szervezettel, magánszeméllyel megállapodásban kell rendelkezni. A megállapodás megkötésére a képviselő-testületi
döntés alapján a polgármester jogosult. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.
7.§ A Polgármesteri Hivatal és intézmények által nyújtott, nem
normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (helyben szokásos módon),
valamint az önkormányzat hivatalos honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig közzé kell tenni. A
közzétételre nem kerül sor, ha a döntéstől számított 60 napon
belül a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett
lemond. A közzététel mellőzhető, ha a támogatás az adott költségvetési évben egybeszámítva nem éri el a 200eFt-ot.
8.§
(1) A Polgármesteri Hivatal és/vagy az intézmények pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történő gazdálkodással öszszefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó
értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon
vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát,
a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott
időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az
említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a szerződést kötő
személy gondoskodik. A közzététel módjára a 12.§-ban foglalt
rendelkezések irányadóak.
(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell
érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv
szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe
venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni.
Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött
azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
9.§ Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselőtestület 1.000eFt értékhatárig a polgármesterre átruházza, a polgármester e döntéseiről a soron következő rendes ülésen a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
10.§ Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, rendelkezés során a Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.)
számú önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.
11.§
(1) A 2 millió forintot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt
el nem érő beszerzéseket az önkormányzat külön szabályozza
a Közbeszerzési szabályzat XIV. fejezetében.
(2) a 200 ezer forintot meghaladó, de a 2 millió forintot el nem
érő beszerzések esetén legalább 3 ajánlat beszerzése szükséges
és a beszerzés nyertesének a legkedvezőbb ajánlatot tevő tekinthető.
12.§ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetés végrehajtása során a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni, különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényre, Magyarország 2013.évi

központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. sz. törvényre,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletre.
Záró rendelkezések
13.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit
azonban tárgyév január 1. napjától kell alkalmazni.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013.(II.16.) számú rendelete Tököl Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53.§-ában kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A 20/2008.(X.14.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) 1.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi lép:
„(4) Az Önkormányzat hivatala hivatalos megnevezése: Tököli
Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)”
2.§ A rendelet 4.§ (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi lép:
„(3) A Képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a
bizottságaira, a jegyzőre, a társulására átruházhatja. E hatáskör
gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az
átruházott hatáskör tovább nem ruházható.
(4) A Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható hatásköröket a Mötv. 42.§-a szabályozza.”
3.§ A rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi lép:
„(1) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei: a polgármester, a Képviselő-testület bizottságai, jegyző, a
Hivatal és a társulás látja el.”
4.§ A rendelet 9.§-a helyébe az alábbi lép:
„9.§ (1) A Képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját
tagjai közül választ meg. Az alpolgármester megbízatása megszűnik, ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja.”
5.§ A rendelet 11.§ (2) bekezdése kiegészül az alábbi e) ponttal:
(2) A képviselő-testületi ülést össze kell hívni:
e) a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára,

6.§ A rendelet 15.§ (3) és (4) bekezdése az alábbira változik:
„(3) A Képviselő-testület:
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi
büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás
az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
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(4) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző, aljegyzők, továbbá meghívása esetén a polgármesteri
hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az
érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat
elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy
önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az
érintett meghívása.”
7.§ A rendelet 25.§ (2) bekezdése az alábbira változik:
„(2) Minősített többség szükséges az alábbi ügyekben:
a) a rendeletalkotás;
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás;
c) helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk
szabályozása, díszpolgári cím adományozása;
d) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból
történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,
abból történő kiválás
e) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás,
f) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
g) a Képviselő-testület döntéshozatalából kizárás;
h) a Mötv. 46.§ (2) c. pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez;
i) a Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtt feloszlásának kimondása – név szerinti szavazás;
j) kereset benyújtása - polgármester sorozatos törvénysértő
tevékenysége, mulasztása, valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséges szándékos elmulasztása, vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése miatt - a bírósághoz a polgármesteri tisztség megszüntetése érdekében;
k) a polgármester fegyelmi és anyagi felelősségének megállapítása (1994. évi LXIV. tv. 7.§);
r) alpolgármester(ek) megválasztása (SzMSz 9.§ (2) bekezdés),
s) hitelfelvétel, kötvénykibocsátás
t) gazdasági program elfogadása,
u) önkormányzati tulajdonnal való rendelkezés
v) közösségi célú alapítványi forrás átvétele, átadása.”
8.§ A rendelet 28.§ (1) bekezdése az alábbira változik:
„(1) A nyílt szavazás kézfelemeléssel, vagy szavazógép használatával történik. Kétség esetén a szavazást kézfelemeléssel
meg kell ismételni. „
9.§ A rendelet 30.§ (1) bekezdése hatályát veszti.
10.§ A rendelet 34.§ (1) bekezdése az alábbira változik:
„(1) A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Mötv 52.§-ában
foglaltakat.”
11.§ A rendelet 45.§ (4) bekezdése az alábbira változik:
„(4) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a képviselők közül kell megválasztani. A polgármester, az alpolgármester nem lehet a bizottság elnöke, tagja.”

12.§ A rendelet 50.§ (2) bekezdésének d) pontja az alábbira
változik:
A polgármester:
d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző, az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzati intézményvezetők tekintetében;
13.§ A rendelet 52.§ (1) és (2) bekezdése az alábbira változik:
„(1) A polgármester - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez
ki. A kinevezés határozatlan időre szól.”
„(2) A jegyző vezeti a Hivatalt, szervezi annak munkáját.
A jegyző:
a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási
ügyekben;
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal,
a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói
jogokat az aljegyző tekintetében;
c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos
feladatok ellátásáról;
d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;
e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati
hatósági ügyekben;
j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.”
14.§ A rendelet 53.§ (1) bekezdése az alábbira változik:
„(1) A Képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre.
A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének öszszehangolásában.”
15.§ A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1.
számú melléklete lép.
16. § A rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2.
számú melléklete lép.
17. § A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3.
számú melléklete lép.
18. § (1) E rendelet 2013. február 19. napján lép hatályba és
2013. február 20-án hatályát veszti.

Tököl Város Önkormányzata 4/2013. (III. 20.) számú rendelete Tököl Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló, módosított 5/2012.(II.14.) számú rendeletének módosításáról.
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