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Petrik J6zsef polgfrmester kriszonti a k6pviselo-testiileti iil6sen megjelent k6pvisel6ket,
vend6geket, valamint a lakoss6g rlszdrol megjelenteket. A meghiv6t 6s az elbterjeszt6seket
papir alapon 6s e-mailben is megkiildtiik a k6pvisel6k rdszdre. Meg6llapftja, hogy a
K6pvisel6-testiilet 7 f6vel hatilrozatkepes. Ismerteti a K6pviselo-testiilet iil6s6nek napirendj6t.

Petrik Jdaef polgrirmester a szavazds el6tt megdllapitja, hogt a Kdpvisel6-testillet 7 tagja
vesz rdszt q szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja a Kdpvisel6-testillet ill1sdnek napirendjdt.

Tokodaltar6 K6zs6g Onkormanyzatdnak K6pvisel6-testiilete egyhangri 7 igen szavazattal, az
al6bbi hattr ozatot hozza;
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I 5. OI. I

Ll

iinkormdnvzati hatdrozat:

Tokodaltar6 Kdzs6g dnkorm6nyzattnak K6pviselo-testiilete elfogadja a2015. februar 11-ei
til6s napirendj6t a k0vetkez6k szerint:
Napirendi pontgk:

l.

T6jdkonat6 az6rt iil6sen hozott hatitrozatok,r6l, valamint a lej6rt
v6grehajt6srir6l
El6terj eszt6 : Petrik J6zsef polg6rmester

2.

Az

Onkormdnyzat 2015.

6vi

idejti

hattrozatok

kdlts6gvet6s6r6l sz6l6 rendelet megalkot6sa (I.

fordul6)
El6terj eszt6 : Petrik J6zsef polgiirmester

3.

Az

Onkormrlnyzati vagyonr6l

sz6l6 212013.(ll.l9.) <inkorm6nyzati rendelet

m6dosit6sa
El6terj esztd : Petrik J6zsef polg6rmester
4, ABanydsz Kulturotthon 6s a k<inyvt6r 2014.6vi tev6kenys6g6r6l sz6l6 besz6mol6
El6terjeszt6: Petrik J6zsef polg6rmester
5. Tokodalt6r6 Kcizs6g Onkormrinyzata2}ll.kozbeszerz6si terv6nek elfogadrisa
El6terj eszt6 : Petrik J6zsef polg6rmester
6.
,,2014. 09. 03. napon csapad6kviz alitmosits kOvetkezteben bekrjvetkezett
rong6l6ddsok helyredllit6sa
burkolat
6s vizelvezet6 rendszer helyre6llit6sa"
tar gyu klzbeszerz6si elj 6r6s lezir 6sa
El6terj eszt6 : Petrik J6zsef polg6rmester
7. A volt piac teriilet6n tal6lhat6 csarnokok hasznositds6val kapcsolatos drint6sek
El6terj eszt6 : Petrik J6zsef polgSrmester
8. Egyebek

A

-

-

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hat6rid6: azonnal

1, napirendi pont:
hatdrozato k vde reh ai tds drd I

Petrik J6zsef polgdrmester elmondja, hogy tirjdkozitatdst adunk az elmilt testiileti iil6sen
elfogadott hatilrozatok v6grehajt6srlr6l. Ebben az eloteqeszt6sben szerepelnek a zirt til6sen
elfogadott hatlrozatok, is, mely hatiirozatokat ki kell hirdetntink a zirt iil6st k0vet6 nyilt
iil6sen.

Kdrdds, dszrevdtel nem volt a napirendi ponthoz.

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds el6tt megdllapftja, hogt a Kdpviselti-testillet 7 tagia
vesz riszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtjo a zdrt tildsen hozott hatdrozatolvdl,
valamint a lej drt idej {i hatdrozatok vd gr ehaj tds dr6l szdl 6 tdj 6koztat6t.

Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkorm6nyzatdnak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 7 igen
szav azatlal,

az alilbbi hatin ozatot hozza:
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1)

Orykormdnvzsti hailrtrozat:

Tokodaltrlr6 Kdzsdg Onkormany zatfunak K6pviselo-testiilete a lejfurt hatriridejri hatdrozatok
v6grehajt6sar6l, valamint a zirt i.il6sen hozott hatfutozatok tartalmix6l sz6l6 t6j 6ko ztat6t
elfogadja.
Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester

Hat6rid6: azownl

2. napirendi pont:
mesalkotdsa

Petrik J6zsef polgirmester elmondja, hogy aPerr;ldrgyi 6s Szoci6lis Bizottsdg meglirgyalta
az flnkorminyzat2015.6vi kdlts6gvet6s6rol sz6l6 rendeletet-tewezetet, 6s egyhangri 3 igen
szavazatlal eliogad6sra javasolta a K6pvisel6-testi.ilet fel6. Mindenki megkapta a Tokodaltafti
Bar6ts6g Atl6tikai Klub k6relm6t, melyb en a p6lya fehijit6sahoz kertek t5.mogat6st, egdszen
pontosan a gyepsz6nyeg felirjit6sira. A P6nziigyi 6s Szoci6lis Bizotts6g ana a dont6sre jutott,
logy u k0lti6gvet6s sztikoss6ge miatt az Onkorminyzatjelenleg nem tudja ekkora dsszeggel
t6mogatni a Klubot.
napirendi ponthoz kdrdds, 1szrevdtel nem volt. (A kepviselfk munkadrtekezleten ds a
Pdnztig,ti 6s Szocidlis Bizottsdgi illdsen rdszletesen megtdrgyaltdk a kdltsdgltetds tervezetdt.)

A

Petrik Jtiaef potgrirmester a szavazds el6tt megdllapitja, hogy a Kdpviselti-testiilet 7 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,az Onkormdnyzat 2015. dvi
l<;ltsdgvetdsdrdt sz6t6 rendelet megalkntdsa"

tdrgtti elfiteriesztdshez lmpcsol6dd kiegdszftd

hat dr oz ati j av asl ato t.

Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkorm 6nyzat6nak K6pviselo-testtilete 6 igen szavazattal, I
tart6zkod6smellett,azalilbbihattrozatothozza:
03/201 5. (II.

1

1.1

dnkormdnvzati hatdrozat:

Tokodaltrir6 K0zs6g OnkormanyzatinakK6pvisel6-testiilete a Tokodaltrlr6i Bar6ts6g Atl6tikai
Klub (2532 Tokodalt6r6 J6zsef Attila u. 31.) pillyazati <iner6hdz sziiksdges 3.564.065 Ft
dsszegri trimogat6si k6relm6t fon6shi6ny miatt nem tudja tSmogatni.
Felelds : Petrik J6zsef polg6rmester
Hatirid6: a k6relmez6 6rtesit6se 5 napon beltil

Petrik Jriaef polgrirmester a szavazds el6tt megdllapitja, hogt a KdpviselS-testillet 7 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,AZ Onkormdnyzat 2015. dvi
koltsdgtetdsdrdl sz6l6 rendelet megalkatdsa" tdrgyfi elfterjesztdsben szereplS
r e nde I e t al ko t d s i j av a s I at o t.
Tokodaltrlr6 K<izs6g Onkormanyzathnak K6pvisel6-testiilete 6 igen szavazattal, 1 tart6zkod6s
mellett, az alilbbi rendeletet alkotja:

Tokodaltfr6 Kiizs6g Onkormdnyzathnak K6pviseld-testiilete elfogadja a ll20l5. ([.16.)
iinko rmdnyzati rend eletet az Onkormin y zat 2015, 6vi kiilts 6gvet6s 6161.
A rendelet a jegtzflfinyv mell4kletdt kdpzi.

3. napirendi pont:
rendelet mddosftdsa

Petrik J6zsef polgirmester elmondja, hogy a P6nztigyi 6s Szoci6lis Bizotts6g titrgyalta

az

el6terjeszt6st. Felk6ri K6sa Zsolt bizotts6gi elndkdt, hogy ismertesse a P6nziigyi 6s Szoci6lis
Bizotts5g d<int6sdt.

K6sa Zsolt bizottsigi elniik elmondja, hogy a P6nziigyi 6s Szoci6lis Bizotts6g titrgyalta
rendelet-terv ezetet, 3 i gen szav azatlal

a

el fo gad6sra j av as o lj a.

Petrik J6zsef polgirmester elmondja, hogy a vagyonrendelet m6dosit6s6ra az6rt van
sztiks6g, mert jelen pillanatban a vagyoffendelet sokkal szigorubb el6ir6sokat tartalmaz az

ingatlanok pilyfntatfushra, mint amit a vonatkoz6 jogszab6lyok eloirnak. Amyiban
viltortattuk a vagyonrendeletben, hogy M Onkormrinyzatnak kdtelez6en pillyiri.atni
25.000.000 Ft 6rt6khatar felett kell. 25.000.000 Ft-ig, pedig az Onkorminyzat ddnti el, hogy
egy adott ingatlan 6rt6kesit6sn6l kivan-e pillytrzatot kiirni, vagy pedig piaci 6rt6ken, forgalmi
6rt6kbecsl6sben meg6llapitott 6rt6kben 6rtdkesiti az ingatlant A hentesbolt m<lgcitti teriiletet
szeretn6 megvenni a hentesbolt tulajdonosa. A teriiletet m6s r6sz6re nem tudn6nk 6rt6kesiteni.
Ebben az esetben felesleges aphlyazat kiir6sa. Ez is indokolja a vagyonrendelet m6dosit6s6t.

Petrik l6aef polgtirmester a szavazds el6tt megdllapftja, hogt a Kdpvisel6-testillet 7 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szqvazdsra bocsdtja ,,Az Onkormdnyzati vagtonrdl szdl6
2/2013.(II.I9.) nnkormdnyzati rendelet m6dositdsa" tdrgtil el1teriesztdsben szereplf
r endel et alko t ds i j av as I at ot.
Tokodaltrir6 Kdzsdg Onkormanyzatdnak K6pviselo-testtilete egyhangri, 7 igen szavazattal, az
aldbbi rendeletet alkotja:

Tokodaltdr6 Kiizs6g Onkormdnyzatfunak K6pvisel6-testiilete elfogadja a 212015.(1I.16.)
iinkormrinyzati rendelet6t s nz iinkormdnyzati vagyonr6l szrflti 212013. (II.19.)
iinkormdnyzati rendelet m6dosftrlsir6l.
A rendelet a jegtzdkdnyv melldkletdt kdpzi.

4. napirendi pont:
besfdmold

Petrik J6zsef polgdrmester elmondja, hogy aPenzigyi 6s Szoci6lis Bizotts6gtSrgyalta az
el6terjeszt6st. Felk6ri Kosa Zsolt bizotts6gi eln<ik<it, hogy ismertesse a P6nz0gyi 6s Szoci6lis
Bizotts6g d0nt6s6t.

K6sa Zsolt bizottsfgi elndk elmondja, hogy a Bizotts6g tirgyalta, egyhangf, 3 igen
szayazattal elfogadiisra javasolja a Bany6sz Kulturotthon 6s a ktinwtar 2014. 6vi
tev6kenys6g6r6l s2616 beszilmol6t.
Kdrdds, dszrevdtel nem volt a napirendi ponthoz.

Petrik Jduef polgrirmester a szavazds el6tt megdllapitja, hogt a Kdpvisel1-testiilet 7 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szayazdsra bocsdtja ,,A Bdnydsz Kultilrotthon ds a konyvtdr
2014. ivi tevdkcnysdgdrfll sz6l6 beszdmol|" tdrgtil elflterjesztdsben szereplS hatdrozati
javaslatot.

Tokodalt6r6 K<izs6g Onkormfnyzatilnak Kdpvisel6-testiilete egyhangri, 7 igen
szav azaIlal,

04/20 I 5.

az alftbbi hatfn ozatot ho zza:

(il. I 1.1 iinkormdnvzati hatdrozat:

Tokodaltar6 Kdzs6g Onkormrlnyzatinak K6pvisel6-testtilete a hathrozat mell6klet6t klpezo
tartalommal elfogadja a Bdnyfusz Kulturotthon (2532, Tokodalt6r6, J6zsef Attila utca 14.)
2014. 6vi tev6kenys6g6r6l sz6lo besz6mol6t.
Felelds : Petrik J6zsef polg6rmester
Hatfridd: azintlzmlnyvezeto 6rtesit6s6re a dcint6st kdvet6 5 napon beliil

5. napirendi pont:
elfosaddsa

Petrik J6zsef polg6rmester elmondja, hogy a20l5.6vi k<izbeszerzlsi tervben a II. vis maior
pillyinat keretein beltil fehijit6si-6pit6si beruhdzhs szerepel. A terv 6v kdzben brlrmikor
m6dosfthat6.

K6sa Zsolt bizotts6gi elniik elmondja, hogy a Bizotts6g egyhangri, 3 igen szavazattal
elfogad6sra j avasolj a a 20 | 5 . 6vi k<izbes zerz1si tervet.

Kdrddg dszrevdtel nem volt a napirendi ponthoz.

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds el6tt megdllapitja, hogt a Kdpviselfi-testillet 7 tagja
vesz rdszt a szavazdsban, majd szqvazdsra bocsdtja ,,Tokodaltar6 Kdzsdg Onkormanyzata
2015. 6vi kdzbeszerzdsi tervdnek elfugaddsa" tdrgtil elSterjesztdsben szerepl6 hatdrozati
javaslatot.

Tokodalt6r6 K0zs6g Onkormdnyzatlnak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 7 igen
szav azattal,

az alirbbi hattr ozatot ho zza:

05/20 I 5. (IL I

I.t iinkormdnvzati

hstdrozat :

Tokodaltar6 Kcizs6g Onkormanyzatdnak Kdpvisel6-testiilete Tokodaltrir6 Kdzs6g
Onkorm6nyzata 2015. 6vi kdzbeszerzesi tervdt a hatirozat mell6klet6t klpezo tartalommal
elfogadja.

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatirid6: a K0zbeszerz6si Terv kihirdetds6re a dd,nt6st kdvet6 8 napon beliil

A kdzbeszerzdsi terv a jegtzdk1nyv melldkletdt kdpezi.

6.

napirendi pont:

A

,,4014. 09, 03. napon csapaddkvfz aldmosis kiivetkeztdben

Petrik J6zsef polgirmester elmondja, hogy a tavalyi 6vben kdt pillyinatot nyrijtottak be
es6z6sek okozta karok helyre6llit6s6ra, a tov6bbi krlrok megakad6lyozhsfra. Az I. t6mogat6s
lefolytattuk a kdzbeszerz6si eljar6st. Valamennyi ajanlatad6nak ugyanilra a mriszaki
tartalomra kellett ajrlnlatot adnia, igy a nyertes v6llalkoz6 a legalacsonyabb ajrlnlatot ad6
v6llalkoz6 lesz. A Kiszi-K6 Plusz Kft. adta a legkedvezobb ajinlatot. K6r6s volt, hogy a
kdzbeszerzls piiyhzatban felt6telkdnt szerepeljen, hogy az ajanlatad6nak ne legyen
kdztartozitsa. Ezt a kdvetkez6 kiir6sban szerepeltetni fogjuk. Felk6ri K6sa Zsolt bizotts5gi
elndkdt, hogy ismertesse a P6nztgyi 6s Szoci6lis Bizotts6g ddnt6s6t.
eset6ben

K6sa Zsolt bizottsigi elniik elmondja, hogy a Bizotts6g egyhangir, 3 igen szavazallal a
Kiszi-Ko Plusz Kft.-vel tcirt6n6 szerzodls megkdt6s6t javasolja.
Petrik Jdaef polgtirmester a szavazds el6tt megdllap{tja, hog,t a KdpviselS-testillet 7 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,A,,2014. 09. 03. napon csapaddkvlz
aldmosds ldvetkeztdben beklvetkezett rongdl6ddsok helyredll{tdsa -burkolat- ds v[zelvezetf
rendszer helyredll{tdsa" tdrgtil lwzbeszerzdsi eljdrds lezdrdsa" tdrgil el6terjesztdsben
szer epl 6 hat dr o zati j av as I at ot.
A polgdrmester a k1zbeszerzdsrdl sz6l6 tdrvdny drtelmdben ndv szerint szavazdst rendel el. A
szavazat hangos
KdpviselS-testillet tagjai ABC sorrendben adtdk le szavazataiknt,

a

bemonddsdval.

Fil ip C s ab dnd alpo I gdrme st er
Faldes Gdbor kepviself
Kdsa Zsolt kdpviselS
Palla Zsolt kdpviself
P etrik J6zsef pol gdrmester
Schub ert Jdno s kdpv i s e I 6
Szabd Zsolt kepviself

igen
igen
igen
ioen
igen
igen
igen

Tokodaltrlr6 Kdzs6g Onkorm ilnyzatdnak K6pvisel6-testtilete egyhangri, 7 igen
szav azatlal.

az alilbbi hatin ozatot hozza:

06/20 1 5. (II. I I

1.

) ilnkormdnvzati hatdrozat:

Tokodaltrir6 Kdzs6g Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testiilete a,,2014.09. 03. napon
csapad6kviz al6nos6s kovetkezt6ben bekovetkezett rong6l6d6sok helyre6llit6sa burkolat- 6s vizelvezeto rendszer helyre6llit5sa" taryyhban kiirt kdzbeszerzlsi
eljrir6sban megrillapitja, hogy a Kiszi-Ko Plusz Kft. (2532 Tokodaltar6, J6zsef Attila

!.26.) 6rv6nyes 6s a legalacsonyabb osszegri ellenszolg6ltat6s bir6lati szempont

szerinti legkldvez6bb ajanlatot tette, ene tekintettel az ajtlnlattev6 aifunlatifi' mint
6rv6nyes Es nyertes ajanlatot kihirdeti. Kiszi-K6 Plusz Kft. ajdnlati ira: nett6
2l Zg::l 670 ni+,q.FA,. azaz nett6 huszonegymilli6- kett6sziunyolcvanh6tezerhatszlzhetven forint +AFA.
Onkormanyzatfunak K6pvisel6-testiilete felhatalmazza a
polg6rmestert a vonatko z6 szetzo d6s aIfuitisfu a.

2. Tokodalt6r6 K6zs6g

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hat6rid6: aszerzldei al6ir6siraa k<izbeszerz6si ttirv6ny rendelkez6seinek megfelel6en

A ndv szerinti szavazdsdr1t kdszt)lt jegtzcikonyv jelen jegyzrikdnyv melldkletdt kdpzi.
7. napirendi pont:
dilntdsek

Petrik J6zsef polgirmester: elmondja, a

K6pvisel6-testiilet

a

8012012.(IX.24.)
adja Nagy B6la,
b6rbe
6nkormanyzatihatirozat|val ddntdtt an6l, hogy a k6t 6ptiletcsarnokot
tokodaltar6i lakos r6sz6re. Nagy Bdla 2012. szeptembere 6ta nem rendezi a fels6
jellegti
6p1letcsarnok 20.000 Ft/h6 b6rleti dij6t, illetve annak ellen6rt6kek6nt szolg6ltat6
munk6t sem v6gez, ilyen jellegri munkarol nem sz6molt be a K6pviselo-testtiletnek. Nagy
B6la lev6lben leirta, hogy v6lem6nye szerint vdgzelt olyan jetlegri munk6kat, mely a b6rleti
dij fizet{se a16l mentesiti, valamint a tisztelet-dijr6l is lemondott. Jegyzo tnral egyertefiek,
hogy a tiszteletd{jr6l tdrt6nS lemond6s nem v6ltja ki a bdrleti dij frzet6si kcitelezetts6gdt.
Szab6 Zsoltk6pvisel6 elmondja, hogy Nagy B6la kor6bban sem ftzetell, munk6t sem v6gzett,
semmif6le ellenszolg6ltat6st nem nyfjtott, karban sem tartotta az epileteket. V6lem6nye
szerint piaci alapokra kell helyezni az 6piiletek b6rbead6s6t.

Petrik J6zsef polgirmester: A hatfurozati javaslatok 6rtelm6ben felmondan6nk
b6rleti szeruodds espllylzatot irn6nk ki az 6ptiletnek a b6rbeadSsara.

a jelenlegi

Szab6 Zsolt k6pvisel6: Az L sz6mri hatdrozatijavaslat 2. pontjfuban az szerepelien, hogy a
Testiilet nem fogadja el Nagy B6la besz6mol6j6t 6s felsz6litja a fenn6ll6 tattozds rendez6s6re,
ez a m6dosit6 javaslata.

Petrik J6aef polgdrmester a szavazds el6tt megdllap{tja, hogt a Kdpviself-testillet 7 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,A volt piac terilletdn taldlhatd csarnokak
hasznositdsdval knpcsolatos ddntdsek" tdrgtil elSterjesztdsben szereplS hatdrozati iavaslatot,
azzol, hogt a javaslat 2. pontia az elhangzottak szerint mddosulion.

Tokodalt6r6 Kdzs6g 0nkorm 6nyzat6nak K6pviselo-testiilete egyhangri, 7 igen
szav azattal,

az aIilbbi hatfu ozatot hozza:

07/201 5. (II. I 1.1 Ankormdnvzati hatdrozat:

1. Tokodaltar6 Kdzs6g Onkorm6nyzattnak K6pvisel6-testiilete a

Polgriri

Trirv6nykrinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny alapjan Nagy B6la, Tokodaltfir6,Binyisz
utca 19/A szfmr alatti lakossal, a Tokodaltir6, 2033 helyrajzi szitm.6 ingatlanon

tal6lhat6 6ptiletcsarnokokra vonatkoz6 - a 8012012.(IX.24.) onkorm6nyzati
hatdrozattal elfogadott - bdrleti jogviszonyt 2015. mdrcius 31. napjdra felmondja. Az
6piiletcsamokok Onkorminyzat rlszdre tdrt6n<i birtokbaadSsrinak id6pontja 2015.
marcius 31.

2. Tokodaltar6

g 0nkorm6ny zatinak K6pvisel6-testtilete Nagy B6la Toko daltfu 6,
Binyfusz utca 19/A. sz6m alatti lakos 2012. szeptember 24. 6s 2014. december 31.
k6zdtti id6szakra vonatkoz6 - a szolg6ltat6 jellegri munk6k elv6gzdsdvel kapcsolatos beszrimol6j6t nem fogadja el, 6s felsz6litja, hogy a b6rleti dij tartoz6s6t, valamint a
2015. els6 negyed6v b6rleti dijat2}l5. miircius 31-6ig rcndezze az dnkorminyzatfel1.
Kdzs6

Felel6s : Petrik J6zsef polgiirmester
Hatirid6: Nagy B6la 6rtesit6s6re a dontdst k<iveto 5 napon beltil

Petrik Jduef potgtirmester a szqvazds el6tt megdllap{tja, hogt a KdpviselS-testiilet 7 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,A volt piac terilletdn taldlhatd csarnokok
hasznositdsdval knpcsolatos ddntdsek" tdrgtit elSterjesztdsben szereplS 2. hatdrozati
javaslatot.

Tokodalt6r6 Kdzs6g OnkormLnyzatdnak K6pviselo-testtilete egyhangri, 7 igen
szav azattal,

az alilbbi hatitr o zatot hozza:

08/201 5. (IL I

l.t dnkormdnvzati

hatdrozat:

Tokodaltar6 K<izs6g Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testtilete a Tokodalt6r6, 2033 helyrajzi
sz|mtingatlant, illetve azingatlanon 6116 6piiletcsamokokat nem kivanja 6rt6kesfteni.
Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatririd6 : az 6rdekl6ddk t6j 6kozt atdsira

fo lyamato san

Petrik Jdaef polgtirmester a szavazds el6tt megdllapitja, hogt a Kdpviselfi-testiilet 7 tagja
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,A volt piac terilletdn taldlhatd csarnokok
hasznosltdsaval knpcsolatos dantdsek" tdrgti el1terjesztdsben szereplf 3. hatdrozati
javaslatot.

Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testiilete egyhangf, 7 igen
szav azattal,

09/20 I 5.

az alilbbi hatdr ozatot hozza;

(il. I l.l iinkormdnvzati hatdrozat:

Tokodaltar6 K<izs6g Onkormrlnyzatinak K6pvisel6-testi.ilete a hatlrozat mell6klet6t klpezo
tartalommal pillyazatokat
a Tokodaltar6, 2033 helyrajzi sziimon tal6lhat6 ket
6ptiletcsarnok b6rbead6sa 6rdek6ben.

ir ki

Felelds : Petrik J6zsef polg6rmester

Hatirid6: apflyfnatok kiir6s6ra a ddntdst kdvet6 8 napon beliil

8. napirendi pont: 4nebeh
A napirendi ponthoz kirdds, dszrevdtel nem volt'

petrik
beziga

megkoszdni a k6pvisel6k munk6j6t, az iil6st 18 6ra 30 perckor
sel6tet, hogy a ktivetkez6 kdpvisel6-testiileti Ul6s 2015. februr{r

25-6nlesz.

K. m. f.

