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31.

Polgrirmesteri Hivatal Rendezv6nyterme
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Petrik Jr6zsef polgiirmester kclsztjnti M rildsen megjelent k6pvisel6ket, a meghfvott
venddgeket, valamint az erdekl6dtlket. Megrillapitja, hogy a Kdpviselo-testtilet 5 ftivel
hatdttozatkepes. Schubert Jdnos k6pvisel6 el6re jelezte, hogy nern tud jelen lenni
a mai
rendkfviili k6pvisel6-testtileti iil6sen, Szab6 Zsolt k6pvisel6 nem jeleile Llore t6voll6t6t. A
meghiv6t 6s az eltiterjeszt6seket papir alapon 6s e-mailben is megkiildttik a k6pvisel<ik
rdsz6te. Siirgossegi inditvrinykdnt k6ri napirendre venni ,,A jogi tanricsad6sra vonatkoz6
megbizds" tdrgytt, valamint ,,A volt piac teniletdn talilhatO epritetcsarnokokra vonatkoz6
b6rleti szeru6d6s felmond6siival, valamint a b6rbeadiissal kapciolatos dcintdsekrol', tirgyit

napirendi pontokat. Az ,,Egyebek" napirendi ponton beliil javai olja tingyalni
Zsadinyi Tib-or
kdrelm6t, melyben kerit6s epitesehez k6r <jnkorm dnyzati segitseget.

Fiildes Gdbor k6pvisel6 jelzi, hogy a szem6tdijjal 6s a hullad6ksz6llft6si

szerz6d6ssel

kapcsolatban lenne k6rd6se az ,,Egyebek" napirendi ponton beliil.

Petrik Jtizsef polgfrmester a szavaz6s el6tt megrillapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet 5 tagja
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazhsra bocsritja a Kdpvisel6-testiilet iil6s6nek napirendJ6t
az elhangzou m6dosit6 j avaslatokkal, stirgoss6gi inditvrinyokkal.

Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkormrinyzatinak K6pvisel6-testiilete egyhangir 5 igen szavazattal, az
al 6bbi hatir o zalot ho zta.

Tokodaltar6 Kcizsdg Onkorm6nyzatdnak Kdpvisel6-testiilete elfogadja a 2015.6prilis 01-jei
rendkiWli iil6s napirendj6t a kcivetkez6k szerint:

Napirendi pontok:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A rrlgcs6l6irtdsra firkezett pfilyizatokbontisa
El6terjeszt6: Petrik J6zsef polg6rmester
Az avar 6s kerti hullad6k 6get6s6nek szabrilyair6l sz6l6 rendelet megalkot6sa
El6terj eszt6 : Petrik J6zsef polgiirmester
A Partners6gi Egyeztet6si Szabilyzat m6dositdsa
El5terj eszto : Petrik J6zsef polg6rmester
A jogi tanicsadisra vonatkoz6 megbizdrs elfogadisa
El6terj eszt6 : Petrik J6zsef polg6rmester
A volt piac teriilet6n tal6lhat6 6piiletcsarnokokra vonatkoz6 b6rleti szerz6d6s
felmonddsdval, valamint a b6rbeadissar kapcsolatos diint6sek
El6terj esztS : Petrik J6zsef polg6rmester
Egyebek

Felel6s: Petrik J6zsef polgiirmester
Hat{rid6: azot'nal

1. napirendipont
A rdgcs rildirtds ru drkezett prilydzatok bontds a
Petrik J6zsef polgdrmester elmondta, hogy tavaly nyiiron a K6pvisel6-testrilet felmondta a
r6gcsrll6irt6sra vonatkoz6 szevod6st. Az rij szerzodl,s megkcil6se 6rdekdben ajdnlatokat
k6rttink be.
K6sa Zsolt bizottsdgi elnijk k6rdezi, hogy kivel volt szerz6ddse az$nkormrinyzatnak?

Petrik J6zsef polgdrmester: az Arzdn Kft.-vel 6lltak szerz6d6sben. Jelenleg D6r Norbertt6l,
Takrics J6zseftol, valamint az Arzdn Kft-t6l kdrtiink ajanlatot. A megadolt
hat6rid6re D6r
6s Takrics J6z
mal napon testiileti iil6s keretdben bontjuk a
at,6s az Sptili
a nyertes v6llalkoz6r6l. A boritdkok zinak,
. Felk6ri T6th
ntsa ki a borit6kokat.

T6th Gfbor iegrzilz Ket pillyazat erkezett be, mindkdt borit6k s6rtetlen. A borit6kbont6s
soriin ellenotzik, hogy a p6lyinat minden olyan dokumentumot tartalmaz-e, melyet a

Kdpvisel6-testtilet a kifriisban megkdvetelt.

Tak6cs J6zsef tokodi v6llalkoz6 6vi egyszeri 6s kdtszeri alkalomra is benyrij to1la

az aj6nlat6t.
Csatolta hozzt a hatirozatot az ANTSZ-I61, mely alapjrin egeszsegiigyi krirtev6irt6
tev6kenys6get vlgezhet, illetve csatolta az terkepmell6kletet is, melyen U.pt.iit", hogy
hova
helyezne el a rrigcs6l6irt6 szereket. Ismerteti az itrajdnlatot:
A kdzterilleten elhelyezett 31 etetddllomtis esetdben Takdcs J6zsefvtiltalkoz6i dija:

Rdgcsdl6irt6s dija 6vi ery
alkalommal (nett6+AFA/6v)

Rr{gcsilfirtfs dija 6vi k6t
alkalommal (nett6+AFA/6v)

Kdztertilet
Grlrdonyi G6za
Altakinos Iskola
Brunszvik Terdz
6voda

350.000 forint + }Yo AFNdv

700.000 forint +

\yoAf'alev

30.000 forint + jYo AFNev

60.000 forint +

\yoAf'alev

45.000 forint + 0o/o AFNdv

90.000 forint +

0o/o

AFA/6v

Bttnydsz Kulturotthon

40.000 forint + 0%o AFN6v

80.000 forint +

0%o

AFA/6v

Polgilrmesteri Hivatal
6s Egdszsdeh6z

60.000 forint + \Yo AFNdv

120.000 forint + \YoAf'a,rev

Megnevez6s

Osszesen:

525.000 forint +

0o An,ryev

1.050.000 forint + 0o/o

An,t,lev

zeri 6,s k6tszeri alkalomra is- benyrijtotla az aj6nlat6t.
adott ajrinlatot. Csatolta az ANTSZ hatirozatifi. mely

tev6kenys6get vlgezhet,

illetve csatolta

hogy hova helyeznd el a riigcsiil6irt6 szereket.

A kdzterilleten elhelyezett 120 etetflillomds esetdben:

Gdrdonyi GEza
Altal6nos Iskola

Polgiirmesteri Hivatal

Rigcsdl6irtfs dija
9vi egy
alkalommal (nett6+AFA/6v)

Rfgcsr{l6irtrfls dija 6vi k6t
alkalommal (nett6+AFA/6v)

610.000 forint + 0oA AFN6y

L220.000 forint + \Yo

Apalev

25.000 forint + \Yo AFNdv

50.000 forint + jyo

40.000 forint + TYo AFN6v

80.000 forint + jYo AFA/6v

35.000 forint + 0%o

70.000 forint + 0%o AFN6v

AFN6v

50.000 forint + 0%o AFN6v
760.000

forint + 0o/o Afal6v

100.000 forint +
f .520.000

0%o

Af'a/ev

Af'e/ev

forint + 0o/"

Aralov

a

A kizterilleten elhelyezett S2 etetfltillomtis esetLben:

Grirdonyi G6za
Altal6nos Iskola

Polgrlrmesteri Hivatal

dija 6vi egy
_Rrlgcsfk6irtris
alkalommal (nett6+AFA/6v)

alkalommal (nett6+AFA/6v)

300.000 forint + \Yo AFN6v

600.000 forint + \yo Af'Alev

25.000 forint + }Yo AFN6v

50.000 forint +

0%o

40.000 forint + 0oA AFN6y

80.000 forint +

\yoApdev

35.000 forint + \Yo

AFN6v

70.000 forint + \yo

Af'alev

50.000 forint + \Yo AFN6v

100.000 forint + \yo

Af'alev

450.000 forint + 0o/o Af,ryOv

Rigcsil6irtds dija 6vi k6t

Apalev

900.000 forint + |yo AF'.ryOv

Az dvi kdt rdgcsdl'irtds iddpontjtin k{vt)l patkanyok Iszleltlse
esetdn p1tirtdst az adott utcdban
t d r ft d s m e nt e s e n v d I I alj a.

Fiildes Gfbor k6pvisel6 k6ri, hogy

a pillyazdk

vegyszerekkel dolgoznak, illetve, hogy azeltrint

etet

a Testtiletet, hogy milyen
kinek a feladata.

Petrik J6zsef polgr[rmester elmondj a, az fiptilis 29-ei iil6sen d<intenek
a r6gcsril6i rt6st vegz6

v6llalkoz6 kiv6laszt6srir6l.

2. napirendipont
Az avar ds kerti hulladdk dgetdsdnek szabdlyairdt sail6 rendelet
megalkotdsa

Petrik J6zsef polgfrmester elmondja, hogy
miatt 2015. milrcius6t6l tilos az avar 6s kert
helyi rendeletben
ek a m6dj6t d
Klub tagiai, akik
rendeletterv ezetet.80-90 %o-ban egyezik az illispontunk
az
el6fr6sokkal
kapcsolatban.

Benedek Nikoletta, a Kiirnyezetv6delmi Ktub k6pviselet6ben:
A Kcirnyezetv6delmi Klub
d6
erti hullad6k 6get6s6re.
az
szak. A Klub inkribb a

ndgy napot, az ellterjesztds tribbi rdszdvel tObb

is figyelembe v6ve m6rcius, iiprilis, okt6ber,
kiv6ve tinnepnap _ 14.00 Ori es 19.00 6ra
6get6si id6szakot. A n6gy napot v6lemdnye

Fiildes Gdbor k6pvisel6 javasolja, hogy tegyenek bele mdg egy
ny6ri h6napot.
Kr6sa Zsolt bizotts{gi elniik nem javasolja, szerinte ol-djrik
meg tavass zal, bsszel
A szeptemberi h6napot viszont tudn6 trimogatr i.

az

egetest.

Fiildes Gribor k6pvisel6 k&dezi,hogy ki ellen6rizhet?

Petrik J6zsef polg{rmester: A Katasztr6fav6delmi rgazgatoslg ellen6riz

T6th Gdbor jegyzf elmondja, hogy

6s birs6golhat.

100.0

Katasztr6fav6delmi Igazgatosdgnak nincs
Hivatalnak nincs kapacitiisa ellenorizni az
Katasztr6fav6delmi Igazgat6silghoz ir 6ny itj
akkor 6tteszik a bejelentdst aKatasAr6fav6d

Fiildes Grlbor k6pvisel6 m6dosit6 inditvrinyt nyfjt be. A 3. egdsztiljcin
ki azzal, hogy
$
szeptemberi h6napban is lehessen avart 6s kerti-hullad6kot
6getni. K6rd,ezi, hogy hol lesz
kihirdetve?

Petrik J6zsef polg6rmester: a hirdet6t6bl6kon, az onkorm inyzat honlapjiin,
valamint
Tokodaltrir6 facebook oldalln is ki lesz hirdetve, ezen kfviil l"gyio-i,
tillirJnutot fogalmaz

meg, melyet elj uttatunk a hid.artilsokba.

Tov6bbi k6rd6s, dszrevdtel nem volt a napirendi ponthoz.

Petrik J6zsef polgrirmester a szavaz6s el6tt megrillapitja, hogy a K6pviselo-testtilet
5 tagja
vesz rdszt a szavazisban, majd szavazfsra bocsritja
,,Az avar 6s kerti hullad6k 6get6s6nek
szab1'lyaftol sz6l6 rendelet megalkotrisa" titrgyit el6terjesztdsben
szerepl<i rendeletalkot6si
javaslatot, a m6dosit6 javaslattal egytitt, mely
szerint szeptember h6napban is legyen
lehetrisdg Mavar 6s kerti hullad6k 6getds6re.
Tokodaltrir6 K<izs6g Onkormrinyzatinak Kdpvisel6-testiilete egyhangri,
5 igen szavazattal az
al6bbi rendeletet alkotj a:

Tokodaltrlr6 Kiizs6g OnkorminyzatinakK6pvisel6-testiilete
etfogadja az 5t2015.(IV.2.)
iinkormfnyzati rendeletet az avar 6s kerti hullad6k 6get6s6nek szabrllvairr6l
A rendelet a jegtzdkdnyv meltdkletdt kdpzi.

3. napirendipont
A P artn e rs dg i Egt e zt e tds i S zab d ty zat m6 d o s ftds a
Petrik Jrizsef polgirmester megk6ri

Je.gyzo urat, hogy foglalja 6ssze piir mondatban,
hogy
mi6rt szriks6ges m6dositant apartnersdgi Egyeaet6s i {)abiiyzatot.

T6th Gr[bor iegrzl

elmondja,

hogl a

Partners6gi Egyeztet6si Szabrily zatnak a

telepiildsrendez6si eszkdzdk m6dosft6srin6l van fontos

.r"i"p",

6s a nyilvrinossag lehetcis6g6t

hivatott biaositani. A Kormrinyhivatal munkat6rsiiv
szUksdg

a Szabillyzatban. A

Szabillyzat IL
hogy a t6rgyal6sos eljrirrisra nem lehet kiil
kell foglal
kell megh
a 6s 3' b)
nem szerve a
pontj6ban a
hogy a Hivatal,

K
po

al egyeztetve

kisebb m6dosftiisokra van

f*ffi'ffi??;tf,z*,:!{i"nxn"1i

Tovribbi k6rd6s, dszrevdtel nem volt a napirendi ponthoz.

Petrik J6zsef polgfrmestet a szavaz6s el6tt meg6llapftja, hogy a
K6pviselo-testi.ilet 5 tagja
vesz r6szt a szavazdsban, majd szavazdsra bocs6tja
,,A Partner segi Egyertet6si Szab6lyzat

m6dositiisa" titr gy.u- el<iterj eszt6sben szerep 16 hatfurozati j avaslatot.

Tokodaltrir6 Kdzs6g-Onkormilnyzatdnak Kdpviselri-testiilete
egyhangri,5 igen
alibbi

szav azaltal az

hatir ozatot hozza:

h

"f;il;."',:;::::'"i#.,1J;1rT

tiv

1.

ASzabillyzat II.

2.

ASzabiiyzatil.2.

!;:::;]

l. d) pontja hatillydtveszri.
a) pontja hely6be a kovetkezo sz<iveg ldp:

,,A be6rkezett v6lem6nyeket a Polg6rmesteri Hivatal tdbldzatbancisszegzi.,,

3.

ASzabillyzat IL 3. b) pontja hely6be a kcivetkezri szdveg l6p:

,,4 tervez6i vrilaszok, illetve szakmai javaslatok alapjtn a polgrirmesteri Hivatal
valamennyi drdemi dszrevdtelre vfiaszt iillit 6ssze, kiemelve
a bed]rkezett, de el nem
fogadott v6lem6nyekre adott vdlaszokat.,,

4.

ASzabilyzat t6bbi pontja nem v6ltozik.

II.

porg
m6d
napon l6p

hat6lyba.

:,:';:f"J:
hatitrozat

;
et<i

Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester

Hatr{rid6: ahat|roztat 6s az egys6ges szerkezetbe szedett Szabiiyzatk'zzetetelere
a d<int6st
kdveto 5 napon beliil

4. napirendipont
A jogi tanicsadr{sra vonatkoz6 megb:zin elfogadfsa

Petrik J6zsef polgdrmester: Kor6bban m
keniljdn sor, mert felmeriiltek olyan k6rd
Dr. Ilosvai G6bor rigyv6d rirt6l js Dr. p.
ajdnlatot. Dr. Ilosvai Gribor havonta hiirom
keriilne. Dr.
budapesti

tan6csaddst.
felmeriiki jo

ajrlnlatok a
zni tudjrik.

T6th Gr{bor iegqrg elmondja, hogy mrir tavalyi 6vben

szabiiyzattal kapcsolatban kdrd6sek, amihez szintdn hasznos
Dr. P. N6meth Andredval Esztergomban 6s lokodon is dol
iigyv6dn6tol.

a Helyi

Epit6si

yv6di taniicsadiis.
'k6rt

aj6nl atot az

Petrik J6zsef polgrirmegler; k6t h6nap, hatdrozott id6re szeretndnk
szerz6d6st k6tni. A k6t
h6nap lejdrta utiin
hosszabbfthatunk is tigyv6dn<ivel.

hogt a Kdpvisel1-testt)let 5 tagia
i tanirc saditsra vonatko zd me sbiiits
aslatot.

Tokodaltrir6 Kdzs6g. Onkorm ilnyzatdnak K6pvisel6-testiilete
egyhangri, 5 igen
szav azallal az
alilbbi hatitr o zatot ho zza:

1.

2'

Tokodalt6r6 K6zs6g Onkormilnyzatdn

K6pvisel6-testi.ilete az l. pontban foglalt
6vi k6lts6gvet6s6r6l sz6t6 t/2015. (II.16.)
6nak terh6re biztositja.

Felelds: Petrik J6zsef polg6rmester
Hat6 ri d 6 : a me gbizdsi szerz<i dd s aliir itsfua: azo nnal

5. napirendi pont

A volt piac teriilet6n talllhat6

6ptiletcsarnokokra vonatkoz6 b6rleti szem6d6s

felmondds{val, valamint a b6rbeadfssal kapcsolatos diint6sek

J6zsef polgfrmester: A Kdpvisel6-testiilet felmondta Nagy
f{it<
B6la berlcivel fennrlll6
bdrleti szetzoddst, melyre Nagy Bdla v6laszlevelet ktilddtt. ;. levelet
t6j6koztat6sul
megktildtiik a k6pvisel6k r6szdre. Megkdrem Jegyzo urat, hogy
foglalja cissze az
elozmdnyeket.

T6th Gfbor iegrz6: A bdrl6 a felmond6s jogszenis eget vitatja. Els6
kdrben m6g nem volt
tudomrisunk an6l, hogy van egy fr6sos ,terr6d"s,
uptk. szerint miircius 31. napjrival
mondta fel a szerz6d6st a Kdpviselo-testiilet. Ezt k<ivet6en
"rirt Nagy B6la trij6ko ztatott, hogy a
felmondris nem a b6rleti szerz6d6sben foglaltak szerint
tcirt6nt. A szerz6dest fellelve 6s
6tolvasva meg6llapitottuk, hogy val6ban 6b napos felmond6si
id6 szerepel benne, ez6rt a
Testtilet korribbi hatfuo.zatdt- a 60 nappll
gzlmolva rigy m6dositotta, hogy 2015. 6prilis 206ra mondja fel a bdrleti szeru6dest. A bdrl6 vdlemiiye
szerint n"- il6dosftani, hanem

kijavitani kellett volna a kor6bbi hatdrozatot illetve a felmond6s
ds a birtokba adris napjaival
sem 6rt egyet. Tekintettel ana, hogy Nagy Bdla M eloz6
ciklusban lemondott a
tiszteletdijrir6l, ezdrt erre hivatkozva arepviset6-testiilet elengedte
u *.g
dfjat' Nagy Bdla lwel6ben leirta, hogy a lrrrtozits elenged6sdie
'* frzetertb6rleti
a Kdpviiel6-testtiletnek
nem
volt jogszeni lehetSs6ge. Tdbb iigyvdddel egyeztetttink] akik
ktilctnbSz<i v6lem6nyen voltak,
de Dr' P' N6meth Andrea i'igyvddno tanicsrlt megfontolv a, azt javaslom
a K6pvisel<itestiiletnek, hogy vonja vissza a korilbban hozotthatir6zatait,er
u -uinuf iiliorrumeg azfj
d<int6seket' Az eloterjeszt6sben az szerepel, hogy a
Kdpvisel6-testrilet visszavonja a
7l20l5.QI.ll.) cinkormilnyznti hatirozatot, 6s az azt
6nkormrinyzati hatirozatot, ujbol felmondja a b6rleti szerzo
szerz<id6sben 60 napos felmonddsi id6 szeiepel. Az
Onkorm
tud eltekinteni a bdrleti dijt6l, ez6rtfelsz6li$a ab6rkit, hogy
rcndezze 2012. okt6ber 1. 6s
2014' december 31' k<iztitti id<iszaka esed6kes 341012012.
szdmri szerzod6s szerinti
Tokodaltrir6 Kcizs6g Onkormrinyzatatilletl 540.000 Ft b6rleti
drjat, valaminta2015.janurlr l.
6s a 2015' m6rcius 31. kcizdtti id6szakra esed6kes 341012012.
szhmiszerzod6s szerint 60.000
Ft <isszegri b6rleti dijat. A IV. ds Y. hatirozati javaslattal m6dositan6
a K6pvisel6-testrilet a
versenyt6rgyal6s eredm6nydvel kapcsolatban a b6rleti jogviszony
ldtrejcitt6nek idopontj6t.
Fiildes G{bor k6pvisel6 kerdeziT6th Gibo-r..jegyz6t6l, hogy
mit gondol arr6l, hogy a fel nem
vett tiszteletdijjal kapcsolatban lehet-e a b6rl<inek kciveiel6i
?

T6th Gdbor iegyz| elmondja, hogy. nem lehet. Kdpvisel<i-testi.ileti
til6sen elhangzott,
jegyz6kdnyvben szerepel, hogy lemondou
a tiszeletdi.yrot. rouUszrtr leirta a leveleiben is,
hogy a tiszteletdijr6l lemondou. Emlitette, hogy a tfugyban
sztiletett kor6bbi hatdrozatokat
visszavonnii a testrilet. Ez6rt szavazni kell an6l]hogy
eliogadja Nagy B6la bdrl6 besz:imol6jrit
a K6pvisel6-testtilet vagy nem. Az elciterje sndshJL csatlltak
a iirl6 koriibban megkiildritt
beszrimo16it.

Ktisa Zsolt bizottsrigi erniik javasoli4 hogy ne engedj6k
el a tartoz6s6t.

T6th Grlbor jegyzilz A vagyonrendelet szerint nem mondhatunk
le errol a kcivetel6srdl, 6s ha
a K6pvisel6-testtilet nem fogadja el Nagy B6la beszrlmotJlat,
akkor a berieti dij k<ivetel6s

Tovrlbbi k6rd6s, 6szrev6tel nem volt a napirendi ponthoz.

Petrik J6zsef polgirmester a szavazris elott megrlllapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet
5 tagja
vesz r6szt a szavazisban, majd szavazisra bocs6tja
,,A volt piac tertilet6n tal6lhat6
dptiletcsarnokokra vonatkoz6 b6rleti szerz6d6s felmond6s6val,
valamint a b6rbeaddssal

kapcsolatos ddnt6sek" targyuelSterjeszt6sben szerepl6
I. hat6rozatijavaslatot.

Tokodalt6r6 Kdzs6g onkorm ilnyzatinak K6pvisel6-testiilete
egyhangri, 5 igen
szav azattal az alilbbi
hatir ozatot hozza:

Tokodalt6r6 Krizsd g Onkormriny zatinak K6pvisel6 -testtilete
a 7 l20I
hatinozatdt, 6s az azt m6dosi to 5 0 r20 | 5 .(m. I g.) dnkormrinyzati

5

.G1.1

1

hat6r o zatii vi

.) <inkorm funyzati
ss

zavonj a.

Felel6s: Petrik J6zsef polgiirmester
Hat{rid6: azonnal

Petrik J6zsef polgdrmester a szavazds elStr meg6llapftja, hogy
a K6pvisel6-testi.ilet 5 tagia
vesz rdszt a szavazisban' majd szavazdsra bocs:itja
,,A volt piac teriilet6n tal6lhat6
6ptiletcsarnokokra vonatkoz6 bdrleti szerz6d6s felmonddsdval,
valamint a bdrbeaddssal

kapcsolatos ddnt6sek" tdrgyuel6terjesztdsben szerepl6

II. hatrirozatijavaslatot.

Tokodalttir6 K6zs6g_ Onkorm inyzat6nak Kdpvisel6-testulete
egyhangri, 5 igen
szav azattal az
alilbbi hatinozatot hozza:

1.

Tokodaltrir6
berletr szerz6dds 5.

,,Kozs6g
p
alatti lakossal, a

a

341012012. sz6mf,
finyisz utca I9/A szitm
ingatlanon tal6lhat6
8012012.(rx.24.) rinkormrln"yzati hat1rozatlal
i felmondrls 6s
k<jvet6 nappal

a
felmondja.
hatfurozat
kezdcid6en 60 pp Az 6ptiletcsar
.
dptiletcsarnokokra vonatkozS,
elfogadott b6rleti szerzodlst
annak mell6kletekant jelen

sz6re tcirt6n6
birtokbaaddsdnak id6pontja jelenhatirozatkezhezvdteldt
k<ivet6 legk6sobb 62. nap.
2.

Tokodaltrir6
IoKodaltaro Kdzs6g
K6zs6s onkormrinyzatSnak K6pviselo-testtilete
felhatalmazza a

pol giirmestert a felmon d6s al6ir 6sir a.

Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester
Hatr{rid6: a bdrl6 drtesit6s6re a dcintdst krivetri g napon
beltil

Petrik J6zsef polgirmester a szavaz6s el6tt meg6llapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet
5 tagja
vesz r6szt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsritja
,,A volt piac tertileten tal6lhat6
6ptiletcsarnokokra vonatkoz6 b6rleti szerzrid6s felmond6sdval,
valamint a b6rbead6ssal
kapcsolatos d<jntdsek" taryyuel6terjeszt6sben szerepl6 III. hatirozatijavaslatot.

Tokodalt6r6 Kdzs-6g Onkorm 6nyzat6nak K6pvisel<i-testtilete
egyhangri, 5 igen

szav azattal az alSbbi hatfu o zatot ho zza:

1' Toko

6nt
zfim
a3

B6ny
id6sz

K6pvisel6-testtilete Nagy B6la Toko dalt6ro,
12. okt6ber l. 6s 2014. december 31. krizcitti

aszolglitatojellegti

b
dij

solatos _
b6rleti

el, ds felsz6lftji ho;y
negyed6v

ellendben zesse meg.

2.

Tey

ue.i"ii ar.;?

Toko

f.iilff:ir'::!f,f'5:ffi#'3ffi?,1iil;

rqosz

nri

szeru6d6s szerinti Tokodaltrir6 Kcizs6g
_^+A+ :11^L! .
AAA
Onkormdnyzatet
illetl 540.000
^A
Ft b6rleti dijat szimldzza kiNagy B6la Toko dalttu6,
Binyilszutca lglA sz6m alaltib6rl6 r6sz6re.

3'

Tokodalt6r6 Kcizs6g Onkormanyzatinak K6pvisel6-testtilete
felk6ri a polgiirmestert,
hogy a Polg6rmesteri Hivatal ritj6n a 2}ls.januar 1. 6s a
2015. m6rcius 31. kdzcjtti
idoszakra esed6kes 341012012. szitmu szerzdd6s szerint Tokodalt6r6
Kcizsdg
illet6 60.000 Ft_bdrleti dijat szdmlazza kiNagy B6la Toko dalt6r6,
-onkorm6nyzat6t
BfnySszutca lglA sz6m alattib6rl6 rdsz6re.

Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester
a dcint6st k6vet<j 8 napon beltil

Hatdrid6:

Petrik J6zsef polgrirmester a szavaz6s el6tt megrillapftja, hogy
a Kdpvisel<j-testiilet 5 tagja
vesz r6szt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsiitja
,,A volt piac tertilet6n talilhatd
6piiletcsarnokokra vonatkoz6 b6rleti szerz6dds felmond6s6val,
valamint
kapc solato s dcintd sek" taryyu eloterj e szt6sben szerepl6

a

IV.

b6rbeadiissal

hat6r ozati javaslatot.

Tokodalt6r6 Kdzsdg- Onkorm 6nyzat6nak K6pvisel6-testtilete
egyhangri, 5 igen
szav azatlal az alSbbi
hat6r ozatot hozza:

Tokodaltrir6 K6zs6g 0nkorm6nyzatfunak K6pvisel<i-testtilete
dnkorm6nyz ati hat6r o zatrit a k6 vetke z<ik szerint
m6 do s f tj a r

l.

a

42/20rs.(m.18.)

Ahatinozat 1. pontj6ban a,,2015.
-E:. r-j6t6r,, szcivegrdsz helydbe,,a jelenregi b6rld
b6rleti jogviszony6nak megsztin6s6t k6vet6 5.
napt6l,, sz6vegr6sz kenil.
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2.

szerzld
al6ir6s6ra

Ahatfuozat,,Hatiirid6: a
,,Hatririd6: a szerzodls

015. 6prilis 30.,, szd,ve gr*szehely6be a
5. m6jus 2g.,, szoveg;; t.rut.

X'elel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatirid6: Pfipai Srindor 6rtesit6s6re a dcint6st kdvetri g napon
belul

Petrik J6zsef
vesz r6szt a

6pi'etcsarnoko

egrillapitja, hogy a Kdpviselo-testtilet 5 tagja

:"i',ffi"i#'''o"iL,li*j".i:,r'#'rT::

kapcsolatos d<int6sek" targyueloterjesztdsben szerepl<i
V. hatrirozati javaslatot.

Tokodaltrir6 K<izs6g- Onkorm inyzatdnak K6pvisel<i-testtilete
egyhangri, 5 igen
szav azattal az alftbbi hat6r
ozatot

ho zza:

Tokodaltrlr6 Krizs6g Onkormrinyzatinak K6pvisel6_testtilete

dnkormriny zati hatir ozat6t a k<ive tkezok szerint m6
do s f tj a :

a

431201s.(IrI.l8.)

1'

Ahatfnozat 1. pontj6ban a ,,2015. m6jus l-j6t6l" sz<ivegrdsz
helydbe ,,a jelenlegi b6rl6
bdrleti jogviszony6nak megsztin6sdt kcivet<j 5. napt6l,, ,z.ivegresz
k"riil-

2'

Ahatdrozat ,,Hatirid6: a szerzodds aliirdsdra2015. riprilis
30.,, sz6vegr6sze hely6be a
,,Hatiirid6: a szerzodds al6ir6sfua legkdscibb 2015. mdjus 2g.,, szcivegr-6l
kertil.

X'elel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
6rtesit6s6re a ddntdst kcivet6 g napon beli.il

Hatirid6: if . Nagy B6la
6. napirendi pont

Eryebek

Petri

utca 35. szilm
el arra, hogy a

alatti
szom

K6sa Zsolt bizottsrfgi elniik elmondja, hogy ez vdlem6nye
szerint nem az Onkormilnyzat
feladata.

ntille1 Grlbor k6pvisel6:- szemdtdijjal kapcsolatban lenne k6rd6se,
van-e nyilvrintart6sunk
arr6l, hogy ki fizet szem6tdijat 6s ki nem?
Petrik J6zsef polgr{rmester; hasonl6 kdrd6se

fogjuk k6rni a Vertikril Zrt-t6l rlprilisban,
dsszevetjtik a n6pess6g-nyilv6ntartdsi adatokk
hatSrozaltal k<itelezni fogja a szerz6d6skcjt6sr
eleget, hulladdkgazdrllkoddsi birsrigra szfumithat.

Ll

Petrik Jrizsef polgrirmester a szavazris el<itt megdllapftja, hogy
a K6pvisel6-testi.ilet 5 tagja
vesz r6szt a szavazdsban, majd szavazdsrabocsritja a
kcjvetkez b hatarozati javaslatot

Zsadanyi

Tibor k6relm6vel kapcsolatban.
K6 z s d g )nkormdnyz at dn ak

Asztalos Sdndor utca 35.
n vdllalja az Asztalo
feliljitdsainok lu;lts
oldaldn a hlrelmezf katelessdge a ker{tds dp

Tokodaltrir6 Kdzsdg. Onkorm Snyzatdnak K6pvisel6-testiilete
egyhangri, 5 igen
szav azattal az alilbbi hat6r
o

zatot

ho zza:

Tokodalt6r6 K6zs6g Onkormriny zatinak Kep
Tokodaltrir6, Asztalos Siindor utca 35. sz

Felelds: Petrik J6zsef polgiirmester
a kdrelmez6 6rtesit6s6re g napon behil

Hatririd6:

Petrik J6zsef polgdrmester megk<iszoni a vend6gek jelenl6t6t
6s a k6pvisel6k munk
rendkiviili til6st 18 oru 40 perckor bez6qa.

K. m. f.

(Petrik

jegyzo

t2

6j6t, a

