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K6sa Zsolt
Schubert Jrinos

Nem vett r6szt az til6sen:
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Eck Adrienn
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jegyz6

igazgatini igyintezo

Petrik Jrizsef M il6sen m
venddgeket, va Megiilapitja,hatrirozatk6pes. _ re jelezte,^hogy
testiileti iil6sen, Fcildes Gribor kicsit kdsni fog.' sziio zsottdxoll'tet' A meghiv6t 6s az eliiterjesztdseket'papir utupor 6s e-mailben is megkrildttik ak6pvisel6k rdszdre. Ismerteti a napirendet.

A napirenddel knpcsolatban kdrdds, trszrevdter nem vort.

Petrik Jduef polgdrmester a szavazds eldtt megdllap{tja, hog,, a Kdp t 4 tagjavesz rdszt a szavazd'gban, majd szavazdsra bocsdiia o riprtrrtd-tesmrit irendjdt.

Tokodaltir6 Kdzs6g 6nkorm6n yzata
2532Tokodaltfiro, J6zsef Attila utca 31.

Tel.: 06 331505-635; Fax.: 06 33/505_650

Jegyz6kiinyv

. Jgk".1i*6r6 . Kcizs6g 0nkorm6nyzat K6pviselo-testiilet.nek
r6-an lo=: orakor megtartott til6s6r6l

2532 Tokodaltar6, J6zsef Attila utca 31.
Polgrirmesteri Hivatal Rendezv6nyterme

polgrlrmester
alpolgiirmester
k6pvisel6
k6pvisel6
k6pviselo



Tokodaltrlr6 Kdzsdg Onkorm6nyzat ak K6pviselS-testrilete egyhangri 4 igen szavazattal, az
al 6bb i hatfu ozatot ho ila.

Tokodaltrir6 Kdzs6g onkormiinyzat ak K6pviselo-testtilete elfogadja a20l5.m6rcius 1g-aitil6s napirendjdt a kcivetkez6k szerint:

Napirendi pontok:

1. Apillyazatrakifrt ingatlanokversenytiirgyalisa
El6terj eszt6 : Petrik J6zsef polgiirmester

2' Az elmrilt id6s-akban elfogadott hatdrozatok v6grehajt6s in6l, a ziirt tildsen sziiletett
hatitr o zatok kihirdet6 s 6ro I sz6 I 6 b e sziimo I 6
Eloterj eszto : Petrik J6zsef polgiirmester

3' A K6pvisel6-testiilet 6s szervei Szewezeti 6s Mrikcid6si Szabrilyzatfu6l sz6l6 rendelet
megalkot6sa
Ekiterj eszt<i : Petrik J6zsef polgdrmester

4' A Pdnziigyi 6s Szocirilis Bizottsrig 2014. 6vben iftnthLzott hat6skcjr6ben v6gzetttev6kenys6 ger 6l sz6l6 besz6mol6
El6terjeszt6: petrik J6zsef polgdrmester

5' A polgrirmester iltruhSzotr hatiskrir6ben vlgzett 2014. 6vi tev6kenys6g6rril sz6ldbesz6mol6
Eloterj eszt6 : Petrik J6zsef polgdrmester

6. A szociiilis 6tkeztetdsre vonatkoz6 szerzodlsm6dosftiisa
El6terj eszt6: Petrik J6zsef polg6rmester

7. A 7 12015. (rx.24.)6nkormrinyzatihatirozatm6dositrisa
Eloterj esztri : Petrik J6zsef polg6rmester

8' A 0215n helyrajzi szSmi 6s iz 5727 helyrajzi szitmuingatlanok pdlyazatritj6n t6rt6n<i6rtdkesft6se
Eloterjeszt<i: petrik J6zsef polgiirmester

9' A "2014' 09' 12 - 2014. 0g. 15. id6szakban bekrivetkezett csapaddkviz aliimos6sk<ivetkeztdben bek<ivetkezett rongril6diisok helyre6llit6sa,, ie-:rW beruh6z6skozbeszerzdsitaniicsad6iarajfunratokelbf rrilisa
Eloterj esao : Petrik J6zsef polg6rmester

10. Azigazgat6si sziinetelrendel6ie
El6terjeszt<i: petrik J6zsef polgiirmester

11' A Tokodaltar6i Grirdonyi Gezi Altalilnos Iskola Sz l6i Munkakcjzcissd eiiltal szervezett j 6tdkonys6gi bril tiimo gatris6val kapcsolatos dcint6s
El6terjeszt6: petrik J6zsef polg6rmester

12. Egyebek

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatririd<i: azonnal



l. napirendipont
A pdlydzatra kiirt ingatlanok versenytdrgtaldsa

l-eJri! J6zsef polgdrmester elmondja,
K6pvisel6-testtilete pdlyazatot irt ki a 2033
,,d6li' bdrbead6srira.
15.00 piiylzat 6rkez
egY. rtetlen, zdrt b
ellenlizzdk. Felkdri T6th G6bor jegyz6t,hog

Trith Grlbor hogy kdt p6lydz6t6l <isszesen h6rom p6ly6zat 6rkezett be.Pdpai Sandor 33 helyraizi 
"it^tti"gu,i*on talilhat6 6siaki 6ptiletcsarnokb6rlds6re nyrij

Faldes Gdbor kdpviserd I6 6ra 05 perckor megdrkezik az tirdsterembe.

Pdpai sdndor pdlydz6 ielen van a KdpviselTJestt)let til6sdn, tfr. Nag Bdlo pdtydz6 mdg nem6rkezett me g a versenytdrgtaldsra.

i a magasabb <isszegre
bontrisiit kezdi mes.

s6ig nem 6rkezett me!

Elsdkdnt Pdpai sdndor dltal benytijtott pdlydzat bontdsdra kerill sor.

Mdsodikkdnt ifi. Nagt Bdta dttal benytijtott pdlydzat bontdsdra keriil sor.
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kdrik szdmon, amellyel maga qz Onkor
rendszeresitett nyilvdntartdsi vezet a h)

K6sa Zsolt k6pviser6: If . Nagy B6la is 30.000 Ft bdrleti dijat ajrinlon meg?

T6th Gribor jegyz6: Igen.

A Kd pv i s e I 6 - t e s t ill e t I efo ly t atj a a v e r s e nyt dr gt al d s t.

Pdpa 0 Ft-tat licitdl, igt 32.500 Ft/h6 dsszeget ajdnl fel az iszqhidptile

Fiildes Gdbor kdpviserfl: Mikor hozta tfi. Nasy B6ta a pdrydzatokot?

mai napon szerint a mai nap is felhiuuk a figyelmdt antjiira, mel etve a paryazati boritekon- is felttintette azgyalisjogs hat6.

|ffitfi"":or 
piiyin6: megismdtli aj6nlat6t, mely szerin t 2.500 Ft-tal rllicitata megajiinlott

Petrik J6zsef polgirmester a szavaz6s elott
vesz ftsA a szavazlsban, majd szavazfust
versenytiirg y alfsa" t6r gyl ekiterj e szt6 sben
hatin o zati javasl at a vers enyt iir gyui a. eredmdn

::::H!: 
onkormtinvzatdnak KdpviselT-testtitete fethatatmozza a potgdrmestert a



Tokodaltrir6 Kdzs6g onkorm fnyzatdnak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 5 igenszav azattal az aldbbi hat6r ozatot hozza:

l. Kcizsdg
id6re _ 90
, Erkel Fer

2033 helyrajzi szitm:0 ingatlanon tal6lhat6,
helyisdget (6szaki dpiiletcsarnokot) 32. 500

2' T Onkorm6nyzatinakKdpvisel5-testiilete felhatalma zza apolgfumestertO. 4.

Felel<is: Petrik J6zsef
Hatririd6: aszerzbdls 5.dprilis 30.

Tr6'th Gdbot iegyz6: a ddli dpiiletcsarnokra egy pil,lydzat lrkezett,ifi. Nagy B6la r6sz6r6l.

A bor{tdkfelbontdsdra keri)l sor.

T6th G
Nagy B
os licitl
meg, hogy a versenyt6rgyaldson r6szt vegye
tartalmilag 6s formailag is megfelel.

vazds el6tt megdllapitja, hogy a Kdpvisetd_testillet 5 tagiad szavazdsra bocsdtja ,,i- pdryd)a*a kiirt ingatraio,k
rjesztdsben szerepr, 2. szdmil hatdrozati javasratot. A

Tokodaltdr6 Kozsdg )nkormdnyzatdnak KdpviselT-testiilete felhatalmazza a polgdrmestert aszerzfidds aldfrdsdra. "

Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkorm ilnyzatitnak Kdpviselci-testtilete egyhangri, 5 igenszav azattal az alilbbi hat6r ozatot hozza:



' ]: 
onkormdnyzatanakK6pvisel6-testulete felhatalmazza a polgfumestert

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatririd6: a szeru6d6s al6ir6sfua20l5. riprilis 30.

napon lg_a 15.00
lyrajzi
tisdra, ingatlanok

vrinitsuk eredm6nytelennek a pfiyinatokat. A
sttilet 5 tagia vesz rdszt a szivazdsban, majd
atot.

l1-testillete a 2356 helyrajzi szdmil ds 235g
utc a al att tal dl hat6 b e dp{tetl en teritl ete lcre

Tokodalt6r6 Krizs6g onkorm itnyzatitnak K6pvisel6-testulete egyhangri, 5 igenszav azattal az aldbbi hat6r ozatot hozza:

o-testtilete
utca alatt

Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester
Hatdrid6: azornal

2. napirendipont
Az elmrth idflszakban
hatdrozatok kihirdetdsdr tok vdgrehaitdsdrht, a Tirt iildsen sziiletett

Filip csabf n6 alpolgdrmester megk<isz<lni a beszirmor6t.

a 2356 helyrajzi szirnu 6s 235g
talilhat6 be6pitetlen tertiletekre



Tokodalt6r6 K6zs6g Onkorm dtnyzatdrnak K6pvisel6-testtilete egyhangri, 5 igenszav azattal az al6bbi hatir ozatot hozzi:

Petrik Jrfzsef polgrirmester a szavazas ellttmegrillapitja, hogy a K6pvisel6-testrilet 5vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsrabocsritji u t.iu.tt., b hathrozati javaslatot:

elfogadja a Tokodattdr6i
aldtdmasztott _ irdsbeli

Tokodalt6r6 Ktizsdg onkorm Snyzatilnak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 5 igenszav azattal az alfhbi hatdr o zatot ho zza:

elfogadja a Tokodalt6r6i
) alStilmasztott _ ir6sbeli

Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester
l{atririd6: a civil szervezet6rtesftds6re a dcintdst k6vet6 g napon beliil

J. napirencli pont
A Kdpviselfi-testiilet ds szervei Szervezeti 6s Miiki)ddsi Szabdlyzatdrill suftd rendeletmegalkotdsa

,d napirendi ponthoz k6rd6s, dszrevdtel nem volt.

K6pviselo-testtilete az elmult id6szakban elfogadott
ziirt til6sen hozott hatirozatok tartalmrir6l sz6l6

tagja



megdllap[tja, hoqt_a KdpviselT_testiilet 5 tagia
cs dtj a 

;, 
A Kdpviser1-te stiiret ti s szervei szerve zeti

megalkotdsa" tdrgtti elfiterjeszt1sben szereplT

Tokodaltdr6 K<izsdg onkormrinyzatinak K6pvisel6-testulete egyhangri, 5 igen szavazattal azal6bbi rendeletet alkotja:

Tokoda onkorm{nyzatlnak K6pvisel6-testtilete megalkotja a 412015.(rrl'23') d rendelet6t a K6pvisel6-testiii.i o. .".*ei Szervezeti 6s Miik6d6siSzabr{ly

A rendelet a jegtz1kdnyv melldktetdt kdpzi.

4. napirendipont

i, ";;::;*"o,;'ottstig 2014. dvben dtruhdzott hatdsktrdben vdgzett

K6sa Zsolt bizottsr{gi elniik: A beszrimol6t nem kiviinom sz6ban kieg6sziteni, az irrisose I 6terj e sztd s tartalmazza a Bizofisfug 20 | 4 . d vben, 
" 
gr"tt i"ludatait.

ftja, hogy a Kdpvisel1_testiilet 5 tagiapenzigyi 6s Szoci6lis Bizotts6g ZOT+.
sdg6r6l szol6 besz6mol6,, -tdrgtit

Tokodaltrlr6 Kdzs6g Onkorm irnyzatSnak Kdpvisel6-testtilete egyhangri, 5 igenszav azattal az alihbi hatdr ozatot hozza:

'rokodaltrir6 Kdzs6g K6pvisel6-teshilete a p6nziigyi 6s Szoci6listsizottsrig 2014. evi
elfogadja. 

vr en vdgzett tev6kenys6g6r6l k6;filt beszrlmol6t

Felel6s: Petrik J6zsef polgiirmester
Hatririd6: a Bizottsitg eln6k6nek 6r1esit6s6re : azonnal

5. napirendipont
A polgdrmester dtruhdzott hatriskiirdben vdgzett 2014. dvi tevdkenysdgdrdl suil6 beszdmoltf

iliffhilfff 
polgdrme ster: az el6terjesztd s tartalmazza az ltruhinott hat[skcirben ervegzett

A napirendi ponthoz kdrdds, dszrevdtel nem volt,



Tokodalt6r6 K6zs6g. Onkorm dnyzatdnak K6pvisel6-testiilete egyhangu, 5szav azaltal az alilbbi hat6r ozatot ho zza:

Tokodaltrir6 K6zs6g onkorm6nyzatrlak Kdpvisel6-testtilete elfogadja a polgrirmesterfltnthazott hatdsktirbenvdgzett20r-4.6vi tev6kenyregJi li rlol6 beszrimol6t.

Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester
Hatarid6: azowral

6. napirendipont
A s zocitilis dtkeztetds re vonatkoui s zerzfldds mildositds a

Petrik J6zsef porgdrmester elmondja, hogy Tokodaltrir6 KdzsdgKdpviseki-testtilete a2014. riprilisi rendes iil6s6]i d6nt6tt ur.ot, hogy egy dHeira Gasztro Kft;yel a l yermek 6s a szoci6lis 6tkeztet6s vonatkoziisdban. Agyermek6tkeztetds tekintet6ben az onkormdnyzat, a szoci6lis dtkeztetds tekinteteuen pedig a
Szolgrilat k6t6tte meg a szerziidlst. A k6t sr"rrOjes
l' A Szocirilis Alapelkit6 Szolgrilat 2015. miircius 26.

rst a Heira Gasztro Kft.-ver, mig az Ont<ormanyzat2'r'.jrinius30-5ig' Javasolja, hogy a K6pvisel6-testiilet a szoci6lis dtkeztet6sre vonatkoz 6 szerzod*sid6tartamrlnak m6dositdsilhoz -
6rtelm6ben az A dcint6s

szerz6d6s6t, a I fennrill6

gyermek- 6s szocidlis 6tkeztet6s tekintetdben. frhat ki a

A napirendi ponthoz kdrdds, dszrevdtel nem volt.

Fetrik Jdaef polgdrmester a szavazds el6tt hogt a hitet 5 tagjavesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra szocid e vonatkoz|szerz6dds m6dosftdsa" tdrgtil el6teriesztdsben szerepl6 hatdrozati javaslatot.

lf okodalt6r6 K6zs6g onkorm 6nyzat6nak Kdpvisel6-testtilete egyhangri, 5 igenszav azattal az alSbbi hatin ozatot hozza:

<j-testtilete a Dorog
irilis 6tkez a Heira
) fennrill6 ltonatfus

Felel6s: Petrik J6zsef polgiirmester
Ftat6rid6: A Szoci6lis Alapell6t6 Szolg6lat vezet6jdnek 6rtesitdsdre a d6nt6st k<jvet<i 5 napon

lgen



7. napirendi pont
A 7/2015. U.Il.) hnkormrinyzati hatdrozat mildos{tdsa

Petrik-J6zsef porg'rmester: Ez az el<iterjesztds a mai elso nNagy B6la bdrl6vel felbontottuk a fenn6ll6 b6rleti ,n ,6sztev.6tel' melyben a b6rl6 vitatja a meghat'rozott felmond
bdrleti szerz6d6s nem 6llt rendelkezdsi.ink e, ezdrt rossz ul hatfuoztuk meg felmondiis ds acsarnokok kiiirit6s6nek az idej6 dfj m6rt6k6t is. Jegyz6 rirralrigy gondoljuk, hogy a korribbi
az eloz6 i"gyr(tdolumentumai .. - gftani sziiks6ges' Iddkcjzben

keu a r.i--o,'aari id6t. A bdrreti dijba pedig beszrimitan* Ji1*rff:lXT,tjff.il?tiiilHB6la k6pvisel6kdnt az el6zo ciklus r"tetbt lemondott.

K6sa Nagy B6la
b6rlet g kdrtilbeltil Ft tiszteletdijat nem vett fel, a
bdrlet zennt a tisz t^t-tLtfl1tj"t sz6mitaniink be a
mondott le. 

s rroa ermt nem a csarnokok javrira

i:1*lerT,:;T:cffi::isel6: 
a tiszteletdij bennmaradt az onkorm 6nyzatkcilts6gvet6s6ben 6s

Petrik J6zsef polgr[rmester elmondju, 
]ogy.L blrleti dijt6l abban az esetben tekintene el azonkormrinyzat, amennyiben a bei. i}ts. riprilis 20-i; ki'ii.fti a csarnokot.

Petrik Jrfzsef porgdrmester a szavazris el6tt ismerteti ahatfuozati g5 tagja vesz r6szt a szavazdsban, maj cfinyzati hatlrozat m6dosftdsa,, tin :yu

'rokodalt6r6 Kcizs€g-Onkormiinyzatfinak K6pviseld-testtilete 4 igen, I tart6zkodiis:szav azattal az alibbi hatfu ozatot hozza:

2' TokodaltSr6 K6zs6g 0nkorm6nyzat6nak Kdpvisel6-testrilete a 7/2015.(il.n.)<inkormilnyz ati hatfu o zat 2. p ontj 6t a ko vetkezOt rr"rirrt m6 do s itj a :

,,Tokodaltiir6 K<izs6g Onk ete a 341012012. sz6mribdrleti szerzodls lez6r6sa t
augusztus h6napt6r nem vette rel k6pvisel i *:il )t% iill,.?li3;
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Ellenkezo esetben az Onkormlnyzat
nem mond 1e.,,

Felelos : Petrik J6zsef polgiirmester
Hatririd6: Nagy B6la 6rtesitdsdre a dcintdst k<ivet<i 5 napon behil

8. napirendipont
A 0215/1 helyraizi saimfi ds az 5727 helyraizi szdmrt ingatlanok pdlydzat fitjdn tdrtdn7irtdkesltise

Petrik J6zsef polgdrmester elmondja, hogy AQUA EURopA Kft. 2014. december 2_ifur
6rdeklridtitt a 02r5h helytajzi szdmi es az 5727 helyrajzi szdmiingatlanok megv6tele iriint.
Kor6bban 201O-ben miir volt ez i.igyben tSrgyalits, akkor a Kdpvisel6-testrilet elzirkdzott eti6l

51. Jtitt egy kelt okat. A 02l5ll helyrajzi
lan forgalm 725 ingatlan forgalmi 6rt6ke
'000 Ft' Az ritjrin kivrinja drtdkesiten i az ingatlanokat. AK6pvisel6-testtilet dcjnti el, hogy kiirja-e a pillydzatot 6s milyen felt6telekkel. Kiosztottunk

egy irasbeli m6dosit6 javaslatot. A 02l5ll helyrajzi szdmuingatlann6l a palyizatifelt6teleket
pontosftottuk 

' 
az 5725 helyrajzi szilmuingatlan eset6ben apilyirzatuenyultasanak hatriridej6t.

apitja, hogy a K6pvisel6_testrilet 5 tagja

; ,,A 0215/i helyrijzi sz6mu es az 5717

, Urt6kesftdse,, 
- tirgyu el6terjeszt6sben

osit6 j avaslat fi gyelembev6teldvel.

lf okodaltrir6 Kcizsdg. onkorm Lnyzatdnak K6pvisel6-testulete egyhangri, 5 igens;zav azattal az alSbbi hat6r ozatot ho zza:

l

I K ak Kdpvisel<i-testrilete az Onkorminyzat vagyon6r6ls 3.
t _p rendelet alapjdn- ahatirozat meildklet6{'kdpezo

1) Tokodaltrir6, 0215n helyrajzi szitmf 171437 m2
6rdek6ben, valamint a

kiiltenileti ingatlan 6rt6kesit6se

2) Tokodaltrir6, 5727 helytajzi szirni 19308 m2 zfrtkerti ingatlan 6rt6kesft6se 6rdek6ben.

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Flatrirido: apillyazatkii*isrira a d6nt6st kdveto g napon beltil

A,piiydzati kifr6sok a jegyzoklnyv mell6klet6t kdpezik.

1.1.



9. napirendipont
A 

"2014' 09' 12 - 2014' 0g' 15' idfszakban bektivetkezett csapaddkvft aldmosdskdvetkeztiben bekdvetkezett rongdrdddsok ltayreritmts;a, tdrgfi beruhdzds kiizbeszerzdsit an dcs addi dr aj dn lato k e lbirdl ds i

l;,H,l"i3"sef 
polgfr-"nttotiluo vis maior 2. iitem beruhrizisi feladataira , igy a nyerres

kdzbeszerz1si c6gt6l tell lefolytatnunk, ezett iirom
utrin drkeztek k6rem atok 

.az el<iterjeszt6s postiiz6sa
az ajrinlatokr6l.

T6th G{bor iegyz6: A cyiki 6s Trirsa Kkt. brutt6 r.016.000 Ft-os ajrinratot, azEcobioSystem Kft' brutt6 
.857'2.50 Ft-os ajiinlatot, a Stuzi-Bau Kft. brun6 r.ozq.i6;et-os aj6nlatotadott' A legkedvez6bb ajinlat t tehiit, azEcobio Systernift. nyrijtotta be, brutt6 g57.250 Ftrisszegben.

Petrik Jrizsef polgrirmester elmondja, hogy helyrerillitrisra volt kiirva a pdlyazat,rij utat nemcsindlhatnak bel6le,.-azokat a rdszet.i, -iiy.k rijk6nt '1rottut felttintetve , azokatkivett.k apiiyflzatbol' Ezen pitlydzatkeret6ben 
"ruk 

ur".r.a"1i"ll"p"t"t rillfthatjuk helyre.

hgqf a Kdpvisel<i-testtilet 5 tagia
,2014. 0e. 12 _ 2014 

?Lri?
el6terjeszt6sben szerep ti5 hatsr :::tw trirgyu

EcobioSystem Kft. (szdkhelye: 1034 Br a g/A.) ajrin r6t fogadja el.
'rokodalt6r6 Kcizsdg onkorm Lnyzatinak Kdpviseld-testi.ilete egyhangri, 5 igen:;zav azattal az aldbbi hatfu ozatot hozza:

1' Tokodalt6r6 Ktizs6g onkormanyzathnak K6pvisel6-testtilete a ,,2014. 0g. 12_ 2014.09' 15' idtiszakban bek<ivetkezett csapaddkviz alhmosris kcjvetk eztlbenbekcivetkezettrongril6d6sok helyreiillitiisa" trirgy-ban bekdrt rirajrinlatok vizsg1.lata alapj'nmeg6llapitja, hogy az Ecobio Sysiem Kft. (sz6khelye: 1034 Budapest, zitpor utca8/A') drvdnyes 6s legjobb rir-min6sdg aranyh'biral*i .r..pont szerinti legkedvez6bbajinlatot tette, erre tekintettel * _1ryt^iev6 aiinlatrlt, mint 6rv6nyes 6s nyertesaifnlatot kihirdeti. Ecobio System Kft. ajrinlati iii: brutt6 g57.250,- Ft, azazbrutr6nyolcszdzotvenhdtezer_kettlsziaotvenforint.

2' Tokodaltrir6 Kcizs6g 6*or-rn6nyzat52ak K6pvisel6-testtilete felhatalmazza apolgiirmestert a vonatk o zo szerzdd6s megkcit6rO."l

Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester
Fltatrlrid6: a szen6d6s megkritdsdre a drintdst krivet6 g napon be til
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10. napirendi Pont
Az igazgattis i sziinet e lrende lds e

T'6th G6b lt gyakorlat akozigazgatdsban es a jogszabdlyok

is; engedik A irivatal ebben az td6szakban zirva tart, igy a

kotelezo biztosithato ' Az tgazgatisi sztinet idejdre

term6szetesen telefbnos iigyeleti rendszert alakitunk ki, hogy rendkivtili esetben intezkedni

tudjunk.

zl napirendi ponthoz kdrdds, dszrevdtel nem volt'

Petrik J6zsef polgfrmes ter a szavazts elott meg6llapitja, hogy a Kdpviselotesttilet 5 tagja

yeszr6szlaszavazitsban, majd szavaztsrabocs6da ,,Azrgazgat6si sziinet elrendelese" Ifugyi

eloterj esztesben szereplo hatdrozati j avaslatot'

-f okodalt6ro Kozs6g Onkorm ttnyzatdnak Kepviselo-testiilete egyhangf , 5 igen

:;zav azatlal az ali$bi hattr ozatol hozza"

1. Tokodalt6r6 K6zs6g onkorminyzatlnak K6pviselo-testtilete - a Korminy ailnlirsanak

frgyelembev6teldrrei- 2115.jflius 20. napj6tol 2015. jril augusztus

17. napjifiol 2015. augusztus 19. napjiig, valamint 201 6tol 2015'

decemLer 31. napjaig \gazgatilsi sztinetet rendel el a Polga

2. Tokodalt6r6 K6zs6g OnkormanyzatdnakKepviselo-testi.ilete felkdri a jegyzotazigazgatis\

sztinettel kapcsolatos tigyeleti rendszer -igrr.*. z6s6te 6s a sziiks6ges int6zked6sek

megt6tel6re.

Felelos: Toth G6bor iegYzo
Hat6rido: folYamatos

11. napirendiPonl
A Tokodattdrfii Gdrdonyi Gdza Altultinos Iskola sziilfii Munkakiizdssdge dltal szervezett

j htdkonys dgi bdt tdmo gatds dval kap cso lato s ddntds

Petrik J6zsef polgrirmester elmondja, hogy a G6r{onyi Geza Altal6nos Iskola Sztiloi

Munkakozossdge j6"tekonysagi b6lt szervez e;10.000 Ft-tal k6dk t6mogatni a rendezvdnyt'

Az tiles elott ny vezetojdvel, ds jelen all6spont szerint lehetsdges' hogy el

fog maradni jelentkezo. Teh6t ha meg is szavazza a Kepviselo-testiilet a

t6mogat6st, c az lsszeget,l ameg lesz tartva a rendezv6ny 'Ez egy6bk6nt a

holnapi nap folYam6n kideri'il.

A napirendi ponthoz k6rdds, eszrev6tel nem volt'

petrik Jduef kitr megallapitja, hogy a tagia

vesz reszt a zasra bocsatia "A Tok Gdza

Almldnos Isk e dltal szervezett ioteko sdval

kapcsolatos d,nttis" targyil elSteriesztdsben szereplS hatdrozatijavaslatot'
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fokodalt6ro Kcizseg Onkorm6nyzatdnak Kdpviselo-testi.ilete egyhangti, 5 igen

:izav azallal az al|bbi hatat o zatot hozza:

ii 4 /2 0 l. 5. 0 I I. I 8. ) ii n kormdnv zati h atdro zat :

fokodalt6r6 Kozs6g Onkorm6nyzatfunak Kdpviselo-testiilete a Tokodalt6r6i G6rdonyi Geza

,\ltal6nos Iskola SzDloi Munkakdzcissdge 6ltal szervezett j6tdkonys6gi b6l megrendezesehez

i2015. evben 10.000 Ft t6mogatAst nyi.rjt, melynek fedezete az OnkorminyzaL 2015. dvi

l<dltsdgvetdsdrol sz6l6 ll20I5. (11.16.) dnkorm6nyzati rendelet civil szewezetek t6mogat6s6ra

elki.ilonitett mukdd6si cdlra 6tadott pdnzeszkdzkdnt rendelkezesre 6ll.

lFelelos : Petrik J6zsef polgdrmester
lFlat6rid6: akerelmezo 6rtesitdse 5 napon beltil

12. napirendi pont
.Egyebek

Petrik J6zsef polgrirmester: T6jekoztatta a Kdpviselo-testiiletet, hogy energetika ptiydzat

benyrijt6sa 6rdek6ben tttrgyal c6g k6pviseloivel, melynek benyrijt6s6r6l a K6pviselo-testiilet
fog dcinteni.

T6th G6bor jegyz6: javaslom, hogy egy kisebb modosit6s erejdig terjtink vissza a 8.

napirendi ponthoz. Azt javaslom, hogy a 02l5ll helyrajzi szamir ingatlanra vonatkoz6

palydzati kiir6s 5, pont b), c), d) ds e) pontj6t mdsoljuk at az 5727 helyrajzi sz6mir ingatlanra

vonatkoz6 ptiydzatba is, hogy osszhangban legyen a ket pdlyitzati kiir6s. Termeszetesen az

5727 helyrajzi sz6mt ingatlanon a halasto kialakitds6t nem, de a szabadidopark kialakitds6t

kikotn6m. Ezzel a modositdssal azt Onkorm6nyzat megteremtheti azt az osszhangot, mely

alapjdna k6t tertileten hasonl6 funkcio alakul ki, ftiggetlentil a vevok szemdlydtol.

A napirendi ponthoz kdrdds, dszrevdtel nem volt.

Petrik Jduef polgdrmester a szavazds ekitt megdllapftja, hogy a Kipviselci-testillet 5 tagia

vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja a kdvetkezd hatdrozatijavaslatot.

,,Tokodaltar6 Kozsdg Onkormdnyzatdnak Kdpviseki-testtilete modositja az 51/2015. (il[.18.)
dnkormdnyzati hatdrozatnak, a Tokodaltdro, 5727 helyrajzi szdmu ingatlan drtdkesftdsdre

vonatkozd pdlydzati kiirds szdvegdt, ds azt a hatdrozat melldkletdt kdpezri tartalommal fogadia
el.

Tokodalt616 KOzs6g Onkormdnyzatdnak Kdpviselo-testi.ilete egyhangri, 5 igen

szav azattal az alilbbt hatdr ozalot hozza'.
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sel6-testiilete m6dosftj a az 5l/2015. (III.1S.)
727 helyrajzi szirmliu ingatlan 6rt6kesit6s6re

ozat mell6klet6t k6pez6 tartalommal fogadja

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hat{rid6: apillyazatkiinisrira a ddnt6st krivet6 5 napon beltil

A pdlydzati ki{rds a jegtzflldnyv melldktetdt kepezi.

Petrik Jtizsef polgirmester megkdszdni a vend6gek jelenl6t6t 6s a k6pvisel6k m'nk6j 6t, aziil6st 17 6ra 30 perckor bezirla.

K. m. f.
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