
ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ 

2020. július-szeptember 
 
 

Tájékoztató a 2020. július 2-ai képviselő-testületi ülés fontosabb döntéseiről 
 

1. Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde intézményvezetőjének 
megbízása 

 
Herczeg Mária intézményvezető nyugdíjba vonulása miatt a Képviselő-testület 2020. áprilisi          
ülésén pályázatot hirdetett a Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde intézményvezetői           
munkakörének betöltésére. A Képviselő-testület a benyújtott pályázatoknak megfelelően zárt         
ülésen meghallgatta a pályázókat és úgy döntött, hogy Horváth Ágotát bízza meg az             
intézményvezetői feladatok ellátásával. 
 

2. Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub 2019. évi támogatásának felhasználásáról szóló 

beszámoló elfogadása 

A Képviselő-testület elfogadta a Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub 2019. évi          
támogatásának felhasználásáról szóló beszámolóját. A vissza nem térítendő támogatást Sebők          
István a képviselői tiszteletdíjából ajánlotta fel a civil szervezet részére, melyet az egyesület a              
támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően használt fel. 
 

3. Közétkeztetéssel kapcsolatos döntések 
 
A Képviselő-testület döntésének értelmében az Önkormányzat a 2020. július 1. és a 2021.             
június 30. közötti időszakra közszolgáltatási szerződést kötött a Heira – Gasztro Kft.-vel a             
közétkeztetés biztosítására továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a Dorog és Térsége Szociális           
Alapellátó Szolgálat is szerződést kössön a Heira – Gasztro Kft.-vel a szociális étkeztetés             
ellátásának érdekében, ugyanerre az időszakra vonatkozóan. Fenti döntések szükségessé tették          
az Önkormányzat étkezési térítési díjairól szóló rendeletének módosítását is. 
 

4. 2019. évi költségvetés végrehajtása 

 
A korábbi gyakorlattól eltérően a Képviselő-testület a – koronavírussal kapcsolatos          
veszélyhelyzet miatti intézkedések következtében – csak 2020. júliusi ülésén tárgyalta és           
fogadta el az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét. 
 

5. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 

A Képviselő-testület elfogadta a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi          
tevékenységéról szóló írásos beszámolóját. 
 

6. Csapadékvíz elvezető árok és járda felújítása 
 

Az Önkormányzat 2020. júniusban nyílt pályázatot hirdetett a Sport utca          
csapadékvíz-elvezető árokkal egybeépített járdájának felújítására, térkövezésére. A       
meghirdetett pályázatra egy ajánlat érkezett, melyet a Resszer-Építőipari és Kereskedelmi Kft.           



nyújtott be. A Képviselő-testület az ajánlatot megfelelőnek találta és döntött a szerződés            
megkötéséről. Így a Sport utcai csapadékvíz-elvezető árok és járda 9.948.800 forint + ÁFA             
összegből újulhatott meg. A vállalkozási díjból az anyagköltségre a Magyar Falu Program            
keretében 4.962.906 Ft összeget nyert az Önkormányzat. 

 

7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat 

A Képviselő-testület megtárgyalta az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések        
támogatására” meghirdetett pályázat nyújtotta lehetőségeket és úgy döntött, hogy pályázatot          
nyújt be a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázati célra a Tárna utcai járda, út és                
vízelvezető árok felújítására, a József Attila utcától a Juhász Gyula utcáig, illetve parkoló             
kiépítésére. A pályázat feltétele a szükséges önerő biztosítása, melyre az Önkormányzat           
előzetes kötelezettséget vállalt. 
 
 

Tájékoztató a 2020. augusztus 5-ei képviselő-testületi ülés fontosabb döntéseiről 
 

1. Szociális célú tüzelőanyag támogatása pályázat 

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az Önkormányzat ismét indulni kíván a „települési            
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra” irányuló        
pályázaton. A Képviselő-testület döntött a pályázat 378 mázsa szénmennyiség erejéig történő           
benyújtásáról és a szükséges pályázati önerő biztosításáról. 
 

2. Magyar Falu Program – útfelújítás pályázat 

Önkormányzatunk idén tavasszal nyújtott be pályázatot a Magyar Falu Program keretében           
meghirdetett „önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés, felújítás” támogatási célra, mely          
pályázat kedvező elbíráslásban részesült, így a megítélt 18.992.092 forint támogatásból          
megvalósítható a Balassi Bálint utca és a Kalamár János utca aszfaltburkolatának felújítása. A             
Képviselő-testület augusztusi ülésén döntött felújítandó utcák rekonstrukciójára vonatkozó        
nyílt pályázat meghirdetéséről és a következő ülésén dönt a nyertes vállalkozóról. 
 

Tájékoztató a 2020. szeptember 3-ai képviselő-testületi ülés fontosabb döntéseiről 
 

1. Helyi Építési Szabályzat módosítása 

Lakossági kezdeményezést követően a Képviselő-testület – a szükséges eljárás lefolytatása          
után - elfogadta a Helyi Építési Szabályzat módosítását, mellyel rendezésre kerültek a Vasút             
utcai telkek. 
 

2. Magyar Vöröskereszt 
 
A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Tokodaltáró Bányász Művelődési Ház          
épületében térítésmentesen biztosít egy helyiséget a Magyar Vöröskereszt Tokodaltárói         
Alapszervezete részére egészségügyi, jótékonysági és szociális feladatainak ellátása        
érdekében. 
 
 
 



3. Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub támogatása 

A Képviselő-testület elfogadta a Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub támogatására         
vonatkozó javaslatot. A 662.312 Ft vissza nem térítendő támogatást Sebők István a képviselői             
tiszteletdíjából ajánlotta fel a civil szervezet részére. 
 

4. Tájékoztatás az Iskola utca 8. szám alatti lakás bérleti jogviszonyáról 

A Képviselő-testület 2020. április 29-én döntött arról, hogy a bérlőkkel 2020. május 1.             
napjától 2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbítja az Iskola utca 8. szám alatti ingatlanra             
vonatkozó bérleti szerződést, de augusztus 31. napját követően további hosszabbításra nem           
kerül sor, erről május elején személyesen tájékoztattuk a bérlőket. A döntést tudomásul            
vették. A határozat Tokodaltáró honlapján is szerepel. A Képviselő-testület ezt a döntését az             
önkormányzati vagyon, az ingatlan megóvása érdekében hozta meg. Az Önkormányzat célja,           
hogy a hét darab önkormányzati bérlakás felújítására, hasznosítására, értékesítésére         
koncepciót dolgozzon ki. A cél, hogy ezek az ingatlanok megújuljanak, megszépüljenek. 
 
A bérlők 2020. augusztus utolsó hetében keresték fel a Hivatalt, hogy nem sikerült             
elköltözniük, ezért 2020. augusztus 31-én kérelmet nyújtottak be az Önkormányzathoz,          
melyben a bérleti szerződés meghosszabbítását kérték. 2020. szeptember 1-jén         
jegyzőkönyvben rögzítettük, hogy szeptember 14-én mindenképpen birtokba adják az         
ingatlant, eddig az időpontig az ingóságokat elszállítják és elköltöznek a lakásból. Az egyik             
bérlőnek viszont eddig az időpontig sem sikerült albérletet találni, az ingatlanban maradt.            
Erről jegyzőkönyvet készítettünk és a kialakult helyzetet a soron következő ülésén tárgyalja a             
Képviselő-testület. 
 
A bérlakások hasznosításának tekintetében az önkormányzatoknak is meg kell találniuk az           
arany középutat. Fontos a szociális érzékenység, de fontos az önkormányzati vagyon           
védelme, karbantartása, fejlesztése is. Az elmúlt hónapokban több fiatal, gyermekes család           
nyújtotta be igényét önkormányzati ingatlan bérlésére, megvásárlására. Az Önkormányzat         
most felméri az önkormányzati bérlakásokat és állapotuktól függően dönteni fog az           
ingatlanok hasznosításával (felújítás, bérbeadás, értékesítés) kapcsolatban. 
 
Tokodaltáró, 2020. szeptember 23. 
 

 
Petrik József 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 


