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Petrik József polgármester köszönti a megjelent képviselőket és vendégeket. Elmondja, 

hogy a meghívók kiküldésre kerültek, és a mai Képviselő-testületi ülés anyagát minden 

képviselő megkapta, papír alapon valamint e-mailben is. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület határozatképes. Kérdezi, hogy van-e javaslat, kérdés az Egyebek napirend pontot 

illetően? 
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Schubert János képviselő elmondja, hogy az orvosi rendelővel, ellátásával kapcsolatban 

keresték meg, ezzel kapcsolatban érkezett hozzá lakossági észrevétel, amit szeretne 

elmondani. 

Kósa Zsolt képviselő elmondja, hogy a gyepmesteri tevékenységgel, a településen működő 

sintérrel kapcsolatban lenne majd kérdése az Egyebek napirendi ponton belül. Sok kóbor eb 

tan a településünkön.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Földes Gábor képviselőt és Filip Csabáné alpolgármestert.  

 

Földes Gábor képviselő és Filip Csabáné alpolgármester elfogadják a felkérést. 

 

Kéri a képviselőket, hogy ezekkel a kiegészítésekkel a napirendi pontok elfogadásáról 

szavazzanak. 

Ismerteti a határozati javaslatot. 

Határozati javaslat: 

 

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Napirendi pontokat az 

alábbiak szerint: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Vis Maior támogatáshoz szükséges döntések meghozatala 
  

2. A Tokodaltáró Községért cím odaítélésének előkészítése 

  

3. 2015. évi rendezvénynaptár elfogadása  
 

4. Az Önkormányzat Szervezési és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
  

5. TABAK kérelme 

  

6. Egyebek (Orvosi rendelő, Gyepmesteri tevékenység) 
 

 

Tokoda ltá ró Község Ö nkormányza t  Képvise lő - te s tüle te 6 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
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126/2014. (X.28.) Képviselő-testületi határozat: 

 

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Napirendi pontokat az 

alábbiak szerint: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Vis Maior támogatáshoz szükséges döntések meghozatala 

2. A Tokodaltáró Községért cím odaítélésének előkészítése 

3. 2015. évi rendezvénynaptár elfogadása  

4. Az Önkormányzat Szervezési és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

5. TABAK kérelme 

6. Egyebek (Orvosi rendelő, Gyepmesteri tevékenység) 

 

 

 

 

Felelős: Petrik József polgármester 

Határidő: azonnal 
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1. Vis Maior támogatáshoz szükséges döntések meghozatala 

 

Petrik József polgármester ismerteti az előterjesztést. Kéri Borek Edit építésügyi főelőadót, 

hogy vázolja fel az ajánlatkérést. Elmondja, hogy ő bonyolítja a vis maior pályázatokat, az 

előző ülésen elfogadták azt a részét, hogy a vis maior pályázaton indulunk, ezért most 

szakértőt kell kiválasztani. Mindkét pályázat esetén a közbeszerzési értékhatárt átlépik, ennek 

függvényében a közbeszerzési tervet kell elfogadni.  

Kéri Borek Edit építésügyi főelőadót, hogy vázolja fel az ajánlatkérést, illetve a közbeszerzési 

tervet. 

Borek Edit építésügyi főelőadó elmondja, hogy a vis maior pályázathoz szükséges beadni 

egy szakértői nyilatkozatot. Három szakértőtől kaptak árajánlatot, bekérő alapján küldték 

meg, mindenkire ugyanaz vonatkozott, megvolt a rendelet, melyben szerepelt, hogy minek 

kell benne lennie ebben a szakértői nyilatkozatban, és ez alapján kaptuk meg ezt a három 

árajánlatot, az Útvonal Mérnöki és Szolgáltató Kft., a C-terv Kft, valamint a Twin Controll 

Bt. árajánlatát. Ezek közül kettő közeli cég, a harmadik Budapesti. Ismerteti az ajánlatokat: 

Az Útvonal Mérnöki és Szolgáltató Kft. bruttó 590.550 Ft plusz költséget jelent, a C-terv Kft. 

ajánlata bruttó 666.750 Ft és a Twin Controll Bt. ajánlata pedig 628.650 Ft. A legkedvezőbb 

Az Útvonal Mérnöki és Szolgáltató Kft. ajánlata. Az Útvonal Mérnöki és Szolgáltató Kft. egy  

hét alatt ígérte a nyilatkozat elkészítését. Úgy gondolja, hogy árban és időben is ez lenne a 

legideálisabb. 

Petrik József polgármester megköszöni Borek Edit építésügyi főelőadó tájékoztatóját, 

kérdezi a képviselőket, hogy van-e esetleg kérdés ezzel kapcsolatban?  

Filip Csabáné alpolgármester kérdezi, hogy ismerik-e a céget, valamint, hogy dolgoztak-e 

már korábban együtt?  

Borek Edit építésügyi főelőadó elmondja, hogy korábban már dolgoztak együtt, korrekt 

cégnek tartja. 
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Petrik József polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. Ismerteti a határozati 

javaslatot. Kéri, hogy mindhárom ajánlatról külön-külön döntsenek. 

Határozati javaslat: 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014 szeptemberében 

megrongálódott és vis maior támogatásra történő pályázattal helyreállítandó utak 

helyreállítására lefolytatott helyi beszerzési eljárásban az Útvonal Mérnöki és Szolgáltató 

Kft. ajánlatát tartotta legelőnyösebbnek és felhatalmazza Petrik József polgármestert a 

tervezési szerződés megkötésére. 

 

Tokoda ltá ró Község Ö nkormányza t  Képvise lő - te s tüle te 6 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza: 

 

127/2014. (X.28.) Képviselő-testületi határozat: 

 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014 szeptemberében 

megrongálódott és vis maior támogatásra történő pályázattal helyreállítandó utak 

helyreállítására lefolytatott helyi beszerzési eljárásban az Útvonal Mérnöki és Szolgáltató Kft. 

ajánlatát tartotta legelőnyösebbnek és felhatalmazza Petrik József polgármestert a tervezési 

szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Petrik József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Határozati javaslat: 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014 szeptemberében 

megrongálódott és vis maior támogatásra történő pályázattal helyreállítandó utak 

helyreállítására lefolytatott helyi beszerzési eljárásban az C-TERV Kft. ajánlatát tartotta 



6 
 

legelőnyösebbnek és felhatalmazza Petrik József polgármestert a tervezési szerződés 

megkötésére. 

 

 

Tokoda ltá ró Község Ö nkormányza t  Képvise lő - te s tüle te 0 igen szavazattal, 6 nem 

szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza: 

 

128/2014. (X.28.) Képviselő-testületi határozat: 

 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014 szeptemberében 

megrongálódott és vis maior támogatásra történő pályázattal helyreállítandó utak 

helyreállítására lefolytatott helyi beszerzési eljárásban az C-TERV Kft. ajánlatát elutasítja. 

 

Felelős: Petrik József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Határozati javaslat: 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014 szeptemberében 

megrongálódott és vis maior támogatásra történő pályázattal helyreállítandó utak 

helyreállítására lefolytatott helyi beszerzési eljárásban a Twin Controll Bt.. ajánlatát tartotta 

legelőnyösebbnek és felhatalmazza Petrik József polgármestert a tervezési szerződés 

megkötésére. 

 

Tokoda ltá ró Község Ö nkormányza t  Képvise lő- te s tüle te 0 igen szavazattal, 6 nem 

szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza: 
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129/2014. (X.28.) Képviselő-testületi határozat: 

 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014 szeptemberében 

megrongálódott és vis maior támogatásra történő pályázattal helyreállítandó utak 

helyreállítására lefolytatott helyi beszerzési eljárásban a Twin Controll Bt. ajánlatát elutasítja. 

 

Felelős: Petrik József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Petrik József polgármester elmondja, hogy ugyanennek a napirendi pontnak a következő 

témája, a Közbeszerzési Szabályzat és Közbeszerzési Terv elfogadása.  

Borek Edit építésügyi főelőadó elmondja, hogy 2 db Vis Maior pályázatot adtak be, 

mindkettő a közbeszerzési határ felett van, ami jelen pillanatba nettó 15 millió Ft. A 

közbeszerzési szabályzatot ezért kellett összeállítani, mert közbeszereztetni kell, ha a 

pályázatok pozitív elbírálás alá kerülnek, közbeszereztetést kell elindítani. A beérkezett 

ajánlatokhoz kapcsolódóan közbeszerzési szabályzat, valamint a konkrét közbeszerzés 

lebonyolításához közbeszerzési terv elkészítése szükséges. Tekintettel arra, hogy Tokodaltáró 

község önkormányzata mindezidáig közbeszerzési szabályzattal nem rendelkezett, az 

elkészült új szabályzatot az 5. sz. melléklet tartalmazza, a konkrét közbeszerzési tervet a 6. sz. 

melléklet. 

Petrik József polgármester elmondja, hogy a testületi ülés előtt beszélték, hogy a jegyzői 

hatáskör módját módosítsák rajta, mert a bíráló bizottságban megvan, hogy kik szerepelhetnek 

benne. Kéri hogy ezt ismertesse.  

Borek Edit építésügyi főelőadó elmondja, hogy a 11. oldal c.) pontot módosításra fog 

kerülni, a lényege az, hogy a jegyző is a bíráló bizottság tagja lehet, a Képviselő-testületnek 

kell kijelölni az ellenőrzésre hivatott személyt. A vizsgáló bizottságnak 3 tagja kell minimum, 

hogy legyen, az egyik a közbeszerzés tárgyához kötődő kell, hogy legyen, a második jogi 

végzettségű, a harmadik pedig pénzügyi végzettségűnek kell lennie. Így ez az 
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önkormányzaton belül ilyen módon megoldható. Szükség esetén kell csak külsős szakértőt 

kérnünk. 

Földes Gábor képviselő kérdezi, hogy mekkora összegű a bizottság tagjainak a díjazása?  

Borek Edit építésügyi főelőadó elmondja, hogy ez megegyezés szerinti. 

Földes Gábor képviselő kérdezi, hogy van-e valami elképzelés a díjazásról, vagy valamilyen 

konkrét dolog mely szerint ez meg van határozva? 

Petrik József polgármester elmondja, hogy még nem beszéltünk erről. Ez a feladat 

nagyságától is függ, mondjuk egy 80 millió Ft-os beruházás esetén teljesen más az érték, mint 

mondjuk egy 20 millió Ft-os beruházás esetén. A bizottság összeállításánál is meg lehet 

határozni, hogy mekkora legyen az érték, amit tiszteletdíjként vagy bérezésként kell fizetni a 

tagoknak. Most magát csak az elvét tisztázzuk le, hogy mi alapján fog működni a 

közbeszerzés. Ha összeáll a bizottság, utána meg lehet határozni azt, hogy annak a 

bizottságnak milyen lesz a díjazása.  

Borek Edit építésügyi főelőadó elmondja, hogy ha feláll a bizottság, akkor kell ezt külön 

eldönteni. 

Petrik József polgármester kérdezi, hogy jövő évben újra el kell fogadni a közbeszerzési 

tervet és a közbeszerzési szabályzatot?  

Borek Edit építésügyi főelőadó  elmondja, hogy csak a tervet kell, mert minden évben kell új 

tervet készíteni. 

Petrik József polgármester kérdezi, hogy van-e más kérdés ebben a témakörben? 

További kérdés nem lévén, ismerteti a határozati javaslatot. Kéri, hogy a Közbeszerzési 

Szabályzat, valamint a Közbeszerzési Terv elfogadásáról döntsenek.  

Határozati javaslat: 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5. sz. mellékletben található 

Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja. 
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Tokoda ltá ró Község Ö nkormányza t  Képvise lő - te s tüle te 6 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza: 

 

130/2014. (X.28.) Képviselő-testületi határozat: 

 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5. sz. mellékletben található 

Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja.  

 

Felelős: Petrik József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Határozati javaslat: 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6. sz. mellékletben található 

Közbeszerzési Tervet elfogadja. 

Tokoda ltá ró Község Ö nkormányza t  Képvise lő - te s tüle te 6 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza: 

 

131/2014. (X.28.) Képviselő-testületi határozat: 

 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6. sz. mellékletben található 

Közbeszerzési Tervet elfogadja. 

 

Felelős: Petrik József polgármester 

Határidő: azonnal 
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2. A Tokodaltáró Községért cím odaítélésének előkészítése 

 

Petrik József polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy minden évben 

javaslatot lehet tenni a polgármester irányában, hogy kit gondolunk erre a címre. Úgy 

gondolja, hogy a javaslatokat a következő testületi ülésen beszéljék meg. Azt tudni kell, hogy 

külön pénzjutalommal nem jár, ez egy eszmei elismerés, továbbá egy emlék plakett kerül 

átadásra. Ez a napirendi pont nem kíván szavazást, csak fel szeretné hívni a figyelmet, hogy 

gondolkodjanak a képviselők arról, hogy kit szeretnének jelölni erre a címre.  

 

 

3. 2015. évi rendezvénynaptár elfogadása  

 

Petrik József polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a rendezvénynaptár 

jegyző úr készítette el a tavalyi év alapján készítette el, amin lehet bármit módosítani, továbbá 

elmondja, hogy a falunap csak, mint lehetőség van benne. Lehetne azon is lehetne 

gondolkozni, hogy tavalyi évben ez a baba-mama klubos anyatejes világnak nagyon jól 

sikerült, nagyon sok gyermek és család egy napon keresztül jól érezte magát. Személy szerint 

ő inkább a falunapot nem megtartva, inkább rásegítene erre az anyatejes világnapra. Idén 

100.000 Ft támogatást kapott az önkormányzattól a nap megrendezésére a védőnő, esetleg 

őket jobban megsegítve lehetne a következő évben ezen gondolkodni. A rendezvénynaptár év 

közben is módosítható, kb. a tavalyi év mintájára lett elkészítve.  

Filip Csabáné alpolgármester elmondja, hogy változatlanul nem ért egyet azzal, hogy a 

bányásznap szeptember 2-a, szerda legyen, hanem legyen inkább szeptember 6-a, vasárnap 

véleménye szerint. 

Petrik József polgármester elmondja, hogy rendben akkor átírjuk a rendezvénynaptárban. 

Egyébként ez a bányásznap nem olyan jellegű, mint ami Dorogon szokott lenni, itt a 

vasárnapi nap folyamán, a Bányász Kultúrotthon udvarában a falra elhelyezett emlékműnél 
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megkoszorúzzuk az emlékművet, a Bányász Kórus szokott énekelni, konkrétan a Bányász 

Himnuszra helyezzük az emlékművön. Kérdezi, hogy van-e még javaslat ehhez  

Schubert János képviselő kérdezi, hogy ezekre a rendezvényekre van elkülönített keret, vagy 

hogyan finanszírozzuk? 

Petrik József polgármester elmondja, hogy a kultúrház költségvetésében vannak benne 

főként ezek a rendezvények, de ezek nem nagy költségek. A kultúrházban a vezetőnő rakja 

össze és a Kultúrotthon szokta ezeket a rendezvényeket lebonyolítani.  

Filip Csabáné alpolgármester elmondja, hogy egyedül a falunap az, amit évek óta nem 

rendeznek meg, mert volt egy negatív tapasztalat, jó volna, ha  ennek megtalálnánk a 

fedezetét, hogy színvonalasan meg tudják szervezni.  

Petrik József polgármester elmondja, hogy például a Márton napi rendezvény kb. 20 kg 

kenyérből szokott állni, veszünk zsírt, illetve teát főzünk, forralt bort, a Nőklub és a 

Nyugdíjasklub közösen szokta szervezni, igazából 50.000 Ft-os költségvetésből kijön.  

Kósa Zsolt képviselő elmondja, hogy javasolná, hogyha nem is falunap néven, de olyan 

rendezvényt kellene létrehozni, hogy ne legyen az a lakosság véleménye, hogy Tokodaltárón 

nem történik semmi, meg kéne próbálni szponzorokat rá, és összehozni egy olyan 

rendezvényt, hátha beindulna a lakosság. 

Petrik József polgármester elmondja, hogy a jövő évi költségvetés összeállításakor, 

februárban, a költségvetés függvényében fogunk tudni dönteni, illetve megnézzük azt, hogy 

mi az, amit szeretnénk, pl. egy napi ingyen étel, egy kisebb zenekar meghívásával. 

Gondolkodjon el azon mindenki, hogy milyen pénzből lehetne, a szponzorokról is el lehetne 

gondolkodni, hogy kiket tudnánk elérni, korábban már próbáltuk, de szponzorból sajnos 

mindig is kevés volt.  

Filip Csabáné alpolgármester elmondja, hogy erre nem a legjobb a május 30-a, mert közel 

van a gyereknaphoz és ilyenkor az iskola is beindul szponzorok ügyében. Tehát akkor 

egyszerre nem indulhat be az iskola és az önkormányzat is a szponzorok keresésében.  

Petrik József polgármester elmondja, úgy gondolja, hogy egyelőre maradjon ez az időpont, 

ráérünk még módosítani később. Fogadjuk el így, ennek függvényében módosíthatjuk.  
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Petrik József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

Határozati javaslat: 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi rendezvénynaptárt 

elfogadja. 

 

Tokoda ltá ró Község Ö nkormányza t  Képvise lő - te s tüle te 6 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

 

132/2014. (X.28.) Képviselő-testületi határozat: 

 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi rendezvénynaptárt 

elfogadja. 

 

 

 

Felelős: Petrik József polgármester 

Határidő: azonnal 
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4. Az Önkormányzat Szervezési és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

 

Petrik József polgármester ismerteti az előterjesztést.  Elmondja, hogy az e lőző ülésen ki 

lettek osztva, de mivel nem tudták a képviselők elolvasni, tárgyalás nélkül mentünk tovább.  

Jegyző úrral egyetlen egy ponttal kapcsolatban javasolt változtatást, az lenne a kérése, hogy 

ne öt napos legyen a kiküldési határidő, mert ha hétfőn ülésezünk, az azt jelenti, hogy szerdán 

kell kiküldeni az anyagot. Kérdezi a jelenlévőktől, hogy mikor nézték át az anyagot? 

Valószínűleg hétvégén, szombaton vagy vasárnap, tehát azt kérné, hogy annak érdekében, 

hogy rendben ki tudják küldeni, és ne legyen belőle kapkodás, hogy akkor pénteki nap 

kerülne kiküldésre. 

Palla Zsolt képviselő elmondja, hogy az rendben van, hogy átnézzük az anyagot, de a 

legtöbben főállásban dolgoznak.  

Dr. Lengyel Béla jegyző  elmondja, hogy nem nagyon tartható ez az öt nap, mindig időben el 

kezdett vele dolgozni, de az a véleménye, hogy akkor lehetett volna normálisan megcsinálni, 

és nem kapkodni vele, ha pénteken küldtük volna ki. Folyamatosan módosítani kell rajta, 

sokszor az utolsó napokban kapunk új információt, ami alapján ezt szükséges megtenni.  

Petrik József polgármester elmondja, hogy azt beszélték korábban, hogy a Pénzügyi és 

Szociális Bizottság ülése a Képviselő-testület ülése előtt egy héttel legyen. Ha hétfőn ülésezik 

a Pénzügyi és Szociális Bizottság, akkor ott megszületnek bizonyos változások, kérelmek, 

amiket nekünk a Képviselő-testületi ülésre bele kell dolgoznunk, ezért javasoltuk, hogy három 

nappal előtte, tehát pénteki nap kerüljön kiküldésre, így péntek este, valamint szombat és 

vasárnap, rendelkezésre áll a testületi anyagnak az áttanulmányozása.  

Palla Zsolt képviselő elmondja, hogy véleménye szerint maradjunk az öt napban. 

Filip Csabáné alpolgármester kéri, hogy ha mellékletben is, de valahol jelezzük, hogy 

mikorra tervezzük a következő üléseket.  

Dr. Lengyel Béla jegyző elmondja, hogy benne van az éves munkatervben. 

Petrik József polgármester elmondja, hogy most megint a vis maior miatt kellett korábban.  
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A képviselők megegyeznek, hogy a jövő évtől szerdai napokon legyen a Képviselő-testületi 

ülések időpontja. 

Petrik József polgármester elmondja, hogy akkor a munkatervet módosítani kell, az a kérése 

hogy decemberig maradjon a korábbi, utána módosítjuk szerdára.  

Így a következő Képviselő-testületi ülés időpontja: 

2014. november 24. 17:00 valamint, 2014. december 15. 17:00. 

Petrik József polgármester elmondja, hogy az SZMSZ 1. melléklete ennek megfelelően lesz 

kitöltve. 

Schubert János képviselő elmondja, hogy Kósa Zsolt képviselő úrral beszéltek róla, hogy 

csatlakozna a Pénzügyi és Szociális Bizottsághoz, ha nincs ellene kifogásuk.  

Dr. Lengyel Béla jegyző elmondja, hogy először szavazzanak arról, hogy három helyett öt 

nap legyen a kiküldési határidő, tehát az előterjesztői kiegészítésről hozzanak döntést. Utána 

arról, hogy Schubert János képviselőt megválasszák a Pénzügyi és Szociális Bizottság 

tagjának, majd az SZMSZ elfogadásáról. 

Petrik József polgármester ismerteti a határozati javaslatot.  

 

Határozati javaslat: 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Petrik József polgármester 

előterjesztői kiegészítését elfogadja. 

 

Tokoda ltá ró Község Ö nkormányza t  Képvise lő - te s tüle te 6 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza: 
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133/2014. (X.28.) Képviselő-testületi határozat: 

 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Petrik József polgármester 

előterjesztői kiegészítését elfogadja.  

 

Felelős: Petrik József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Határozati javaslat: 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schubert Jánost a Pénzügyi és 

Szociális Bizottság tagjának megválasztja. 

Tokoda ltá ró Község Ö nkormányza t  Képvise lő - te s tüle te 5 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, 1 tartózkodással, az alábbi határozatot hozza: 

 

134/2014. (X.28.) Képviselő-testületi határozat: 

 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schubert Jánost a Pénzügyi és 

Szociális Bizottság tagjának megválasztja.  

 

Felelős: Petrik József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Petrik József polgármester kéri a képviselőket, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

elfogadásáról hozzanak döntést.  

 

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 

0 fő tartózkodással, egyhangúlag, az alábbi rendeletet alkotja: 
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Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (X. 28.) önkormányzati 

rendelete Tokodaltáró község képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

5. TABAK kérelme 

Petrik József polgármester elmondja, hogy beérkezett egy kérelem, az írott anyag kiküldésre 

került, tisztában vannak vele a képviselők. Kérdezi Dr. Szabó Ferencet, aki a TABAK 

képviseletében van jelen, hogy szeretné-e valamivel kiegészíteni?  

Dr. Szabó Ferenc elmondja, hogy valószínűleg mindenki tudja, hogy igen nagy beruházás 

történt ebben az évben a sportpályán, az öltözőépület került felújításra teljes egészében, erre 

nyertek állami pályázatot, melynek az önrészét az önkormányzat biztosította. Ez egy nagyon 

régi épület, évtizedekig semmi nem történt vele, olyan állapotban volt, ami nagyon komoly 

munkált igényelt és bontás közben mindig új és új dolgok merülnek fel, amikor, sajnos ez a 

pénz is úgy fogyott el, hogy mindenre sikerült, amire terveztek, jusson, dolog maradt ki, a 

fűtés. A kályhák amik korábban működtek, már sajnos nem volt alkalmasak arra, hogy a 

fűtést biztosítsák. Így a kályhák nem voltak alkalmasak arra, hogy működjenek, ezért be kell 

tervezni hogy az új fűtőtesteket beszerezzék. Erre sajnos nem maradt pénz, egyéb forrás 

nincsen, apró adósságaik még maradtak, napi dolgok, vízdíj meg ilyenek. A hideg beálltával 

nagyon kellemetlen, hogy nem tudják biztosítani a fűtést. Ez lenne végső soron a befejezése a 

felújításnak. Muszáj lenne beszerelni a sportpálya működéséhez. Ennyit tudna most 

kiegészítésként tenni. 

Palla Zsolt képviselő kérdezi, hogy a tűzifát meg tudják oldani?  

Dr. Szabó Ferenc elmondja, hogy igen, november végéig tart a szezon. 

Palla Zsolt képviselő elmondja, hogy véleménye szerint ne rajtuk múljon ez a dolog, 

valamint Tokodaltáró megítélését is befolyásolja. A fiatal gyerekek is ott bent öltöznek át, 

ezért fontos lenne, hogy be tudják fejezni a felújítást.  

Petrik József polgármester elmondja, hogy attól, hogy lezajlik a szezon, a futballnak még 

nincs vége. 
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Dr. Szabó Ferenc elmondja, hogy a téli időszakba vagy az altárói torna teremben vannak, de 

már január második felében már mennek ki edzeni a pályára, ha az idő megengedi.  

Schubert János képviselő kérdezi, hogy ezzel a fűtéskorszerűsítéssel a felújítás befejeződik? 

Dr. Szabó Ferenc elmondja, hogy ezzel ez befejeződik, része a felújításnak, a tűzifa pedig 

megoldott, éppen ezért lenne jó, hogy nem kell más fűtésre átállni. Itt már nincs semmi más, 

ami az épületre vonatkozóan szükséges lenne. Nyertek egy másik pályázatot is, ami a 

játékpályára vonatkozik, de ezt most egyelőre még felesleges boncolgatni.  

Dr. Lengyel Béla jegyző elmondja, hogy valóban hibátlan az épület, csak a kályhák még 

hiányoznak, valóban ez az egy dolog, ami még szükséges lenne.  

Petrik József polgármester ismerteti a határozati javaslatot.  

Határozati javaslat: 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TABAK részére 175.000 Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

 

Tokoda ltá ró Község Ö nkormányza t  Képvise lő - te s tüle te 6 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi határozatot hozza: 

 

135/2014. (X.28.) Képviselő-testületi határozat: 

 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TABAK részére 175.000 Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyújt.  

 

Felelős: Petrik József polgármester 

Határidő: azonnal 

Dr. Szabó Ferenc megköszöni a segítséget.  
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6. Egyebek 

 

Schubert János képviselő elmondja, hogy több megkeresés érkezett arra vonatkozóan, hogy 

nagyon rossz, hiányos az orvosi ellátás, sokszor nincs ott a doktor úr, valamint zárva van a 

rendelő. Kérdezi, hogy mi a lehetőség van, amivel ezt orvosolni tudnák?  

Petrik József polgármester elmondja, ha Dr. Prezderka Miklós háziorvost nem szeretnénk, 

vissza kéne vásárolni a praxist, vagy neki kéne eladni. Tavasszal lesz a beszámolási 

kötelezettség, viszont múlt alkalommal nem jelent meg. Kérdezi Dr. Lengyel Béla jegyzőtől, 

hogy ebben az esetben mit lehet tenni? 

Dr. Lengyel Béla jegyző elmondja, hogy a praxisjogot akkor tudja megvásárolni, ha erre az 

önkormányzat szerződést köt. Meg kell majd nézni a vonatkozó jogszabályokban, hogy a 

praxisjogot milyen módon lehet visszavonni, viszont ennek díja van.  

Schubert János képviselő elmondja, hogy még nem kell ennyire előremenni, csak 

érdeklődött a lehetőségekről.  

Dr. Lengyel Béla jegyző elmondja, hogy egyszerűbbnek tartja, ha polgármester úr egyeztetne 

vele időpontot és beszélne vele.  

Petrik József polgármester elmondja, hogy azt tudja ígérni, hogy a következő testületi ülésig 

egyeztet a Dr. Prezderka Miklós háziorvossal. Azért lett két orvos annak idején, mert amikor 

jelentkeztek mondták, hogy vannak más irányú elfoglaltságaik is, és így tudták ketten a 

maradék idejükben elvállalni Tokodaltáró területét. A következő Pénzügyi és Szociális 

Bizottsági ülésre mind a két doktort meghívjuk, 2014. november 17-re. 

Kósa Zsolt képviselő elmondja, hogy ma reggel kereste meg egy hölgy azzal, hogy sok a 

kóbor kutya Tokodaltáró területén. Kérdezi, hogy mi a teendő az ilyen esetekben, kinek kell 

ezt jelenteni? 

Petrik József polgármester elmondja, hogy a hivatalhoz kell bejelenteni, a környék összes 

önkormányzata az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.-vel van szerződésben, székesfehérvári 

telephelyű, az esztergomi sajnos lényegesen drágább lenne. Egy héten kétszer tesz körutat,  

http://www.alpha-vet.hu/
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