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Petrik J6zsef polgrirmester ktiszdnti az iil6sen megjelent kdpvisel5ket, a meghivott
venddgeket, valamint az erdeklt5d6ket. Meg6llapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet 6 f6vel
hatfrozatkepes. Szab6 Zsolt k6pviselti m6g nem 6rkezett meg a testiileti til6sre. A meghiv6t 6s
az elt5teqeszt6seket papfr alapon 6s e-mailben is megkiildtiik a kdpvisel6k r6szdre. A
napirendben tdrt6n6 viitozdsra tesz javaslatot. ,,A Somogti Bdla utca 17. szdm alatti ingatlan
drtdkes{tdsdrdl" tdrgyt 8. napirendi pont thrgyalilsffi visszavonja. 8. napirendi pontk6nt,
siirg6ss6gi inditvrlnyk6nt,,A Polgdrmesteri Hivatal ilj Szervezeti 6s M{ikaddsi Szabdlyzatdnak
elfogaddsa" tdrgtil el1terjesztdst javasolja napirendre venni. A 12. napirendi pontot, a
,,Szocidlis cdlil szdntdmogatds megdllapltdsdval knpcsolatos fellebbezdsek elbirtildsi" tdrgrt
e l6terj e s ztds eket zirt til6sen trirgyalj 6k.

A napirenddel kapcsolatban kdrdds, dszrevdtel nem volt.

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds elStt megdllap{tja, hogt a Kdpvisel1-testillet 6 tagja
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja a Kdpvisel1lestiilet tildsdnek napirendjdt
az elhan gz ott md do s it 6 j av as I at okknl.
Tokodaltar6 Kcizs6g Onko inyzattnak K6pvisel6-testtilete egyhangri 6 igen szavazattal, az
al6bbi hatftr o zatot ho Aa.

Tokodaltrlr6 Krizs6g Onkormanyzatinak K6pvisel6-testtilete elfogadja a2015. februrlr 25-ei
i.il6s napirendjdt a kcivetkez6k szerint:

Napirendi pontok:

1.

Besz6mol6 az elmrilt id6szakban elfogadott hatfirozatok v6grehajtrlsir6l, a z6rt tildsen
sztiletett hatirozatok kihirdet6sdr6l, valamint tirjekofiat6s egy6b cinkormiinyzati
iigyekr6l
El6terj eszt6: Petrik J6zsef polg6rmester

2.

A helyi civil szervezetek2}l4. 6vi t6mogat5silnak felhaszn6lSsr6l sz6l6 besz6mol6k
elfo gad6srir6l, valamint a 20 | 5 . dvben nffi tand6 t6mo gat6sokr6l
El6terj eszto : Petrik J6zsef polg6rmester

3.

AzI. szdmtt h6ziorvosi krirzet alapell6tris6val kapcsolatos dont6sekr6l
Eloterjeszt6: Petrik J6zsef polgdrmester

4.

Tokodaltrlr6 Kdzsdg Onkorm6nyzata 6sa Tokodalt6r6i Roma Nemzetis6gi
Onkormany zat kdzotti Egyiittmrik<id6si Meg6llapod6s elfogadSsar6l
El6terj eszto : Petrik J6zsef polg6rmester

5.
6.
7

.

8.
9.

A pdnzbeli

6s termdszetbeni szoci6lis elliit6sokr6l sz6l6 rendelet megalkot6sa
El6terjeszto: Petrik J6zsef polg6rmester
Dont6s az Onkorminyzat Gazdasilgi Programjiinak elfogad6srir6l
El6terj eszto : Petrik J6zsef polg6rmester
Az rinkorm itnyzati bdrlakrisokkal kapcsolatos d<int6sekr6l
Eloterjeszt6: Petrik J6zsef polg6rmester

A Polgrirmesteri Hivatal rij Szervezeti es Mrikdd6si Szabillyzatanak elfogad5sa
Elriterjeszto: T6th G6bor jegyzo
A2536 6s a 2538 helyrajzi szhmi ingatlanok pillytuatritj6n tcirt6n6 6rt6kesit6s6rol
Eloterj eszto : Petrik J6zsef polgiirmester

10. Ddnt6s mriszaki ellenor megbiztrsitr6l
El6terj eszt6 : Petrik J6zsef polgiirmester

11. Egyebek
12. Szociitlis c6hi szdntiimogatiis meg6llapitirsfal kapcsolatos fellebbez6sek elbfr6klsa
lZ6rtnlesl
El6terjesa6: Petrik J6zsef polgiirmester
Felelds : Petrik J6zsef polg6rmester

Hat6rid6: azonnal

1. napirendi pont:
Beszdmold az elmrth idfszakban elfogadott hatdrozatok vdgrehajtdsdrdl, a zdrt filisen
sziiletett hatdrozatok kihirdetdsdrdl, valamint tdjdkoztatds egtdb hnkormdnyzati iigekrdl

Petrik J6zsef polgfrmester tdjekoztatja a megjelenteket, valamint a meghivott vend6geket,
hogy a testiileti i.il6st munka6rtekezlet 6s bizotts6gi iil6s el6zte meg, melyeken m6r r6szletesen
itttitrgyaltitk a napirendi pontokat. Az l. napirendi pont el6terjeszt6s6ben thj5konat6st adunk a
hatiirozatok v6grehajt6srir6l. Legut6bbi alkalommal nem volt z6rt til6s, igy zirt til6s keret6ben
hatttrozat sem sztiletett. A Polgar6rs6g benyr.ijtotta a 2014 december 6s a2015januiir h6napra
vonatkoz6 besz6mol6j 5t a szolgftlati 6r6kr6l, valamint a 40.000 Ft trlmogat6s p6nzi.igyi
elszdmol6s6r6l. Javaslom, hogy ezt abeszdmol6t is fogadja el a K6pviselo-testiilet.
Kdrdds, dszrev,ltel nem volt a napirendi ponthoz.

Petrik J6uef polgdrmester a szavazds el6tt megdllapitja, hogy a KdpviselS-testiilet 6 tagja
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja,,Beszdmol6 az elmillt iddszakban
elfugadott hatdrozatok vdgrehajtdsdrdl, a zdrt illLsen szilletett hatdrozatok kihirdetdsdrdl,
valamint tdjdkoztatds eg,tdb )nkormdnyzati ilgtelcrdl" tdrgyil elSterjesztdsben szereplf I.
hatdrozati j avasl atot.

Tokodalt6r6 K<izs6g Onkorm ilnyzatdnak K6pvisel6-testtilete egyhangri, 6 igen
szav azafral, az

alilbbi hatitr o zatot hozza:

Tokodalt6r6 K<izs6g dnkormrlnyzatfnak K6pvisel6-testiilete az elmrilt id6szakban elfogadott
hatSrozatok vdgrehajtrls6r6l, valamint a zilrt iil6sen hozott hatirozatok tartalm6r6l sz6l6
besz6mol6t elfogadja.
Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester

Hatdrid6: azonnal
Petrik J6zsef polgf rmester: dontsiink

a Polgiir6rsd g besz6mol6j 6161.

K6sa Zsolt bizottsrlgi elniik elmondja, hogy a Pdnziigyi 6s Szoci6lis Bizottsiig t6rgyalta,
egyhangri 4 igen szavazattal elfogad6sra javasolta ahatinozati javaslatot.

6s

Petrik Jduef polgdrmester a szavazds el6tt megdllapftja, hog,, a Kdpvisel6-testiilet 6 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsatja,,Beszdmol6 az elmult id6szakban
elfugadott hatdrozatok vdgrehajtdsdrdl, a zdrt ill4sen szilletett hatdrozatok kihirdetdsdr6l,
valamint tdjdkoztatds egdb hnkormdnyzati ilgtelvcil" tdrgtil elciterjesztdsben szerepl6 II.
hatdr ozati j avasl atot.

Tokodalt6r6 Kdzs6g 0nkorm6nyzatdnak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 6 igen
szav azattal.

az alitbbi hatir o zatot hozza:

Tokodalt6r6 Kdzsdg Onkormanyzatinak Kdpvisel6-testtilete elfogadja a Tokodaltar6i
Polgrlr6r Egyesiilet - bizonylatokkal alfitimasfiott - ir6sbeli besz6mol6jdt, a 2014. december
6s 2015.

janufu h6napra foly6sitott 20.000 - 20.000 Ft t6mogat6s felhaszn6l6srlr6l.

Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester
Hatirid6: a civil szewezet 6rtesit6s6re a d0nt6st k<lveto 8 napon beltil

2. napirendi pont:
A helyi civil szervezetek 2014. 6vi timogatisfnak felhasznikisrril sz6l6 beszfmokfk
elfogadfsfr6l, valamint a 2015. 6vben nyfjtand6 trimogatfsokr6l

Petrik J6zsef polgdrmester elmondja, hogy a Perzljgyi 6s Szocirilis Bizotts6g tttrgyalta

a

besz6mol6kat 6s javaslatot tett a K6pviselo-testtilet fel6. Felk6ri K6sa Zsoltbizotts6gi elncikdt,
hogy ismertesse a Pdnziigyi ds Szoci6lis Bizotts6g dtint6s6t.

K6sa Zsolt bizottsigi elniik elmondja, hogy a P6nziigyi 6s Szocirilis Bizotts6g tirgyalta a
civil szervezetek 2014. 6vben nyirjtott t6mogat6sok felhasznSlSsa,r6l sz6l6 besz6mol6it,
melyeket egyhangri, 4 igen szavazattal elfogad6sra javasol.
Bizotts6g 2015. 6vben - a rendelkez6sre eil6 1.000.000 Ft-os eloirfnyzatb6l - a civil
szervezetek rdszdre a tavalyi 6vhez hasonl6an 80.000 Ft t6mogatds odaft6l6s6t javasolja, a
Tokodaltrlr6i Barrlts6g Atl6tikai Klub kiv6tel6vel. A Klubnak 600.0000 Ft t6mogat6st
javasolnak, atavalyi 800.000 Ft helyett.

A

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds el6tt megdllap{tja, hogt a Kdpvisel6-testulet 6 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja,,A helyi civil szervezetek 2014.6vi
tdmogatdsdnak felhaszndldsr6l sz6l6 beszdmol6k elfugaddsdr6l, valamint a 2015. dvben
nyiljtand6 tdmogatdsolvdl" tdrgtil elSterjesztdsben szereplf L hatdrozati javaslatot.

Tokodalt6r6 Kcizs6g OnkormLnyzatlnak Kdpvisel6-testtilete egyhangri, 6 igen
szav azattal, az alitbbi hat6r o zatot hozza'.

Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkormrlnyzatfunak K6pvisel6-testiilete elfogadja a Tokodalt6r6i
Polg6ror Egyestilet - bizonylatokkal alilt6masztott - iriisbeli besz6mol6jtfi, a 2014. 6vben
foly6sitott 80.000 Ft t6mogat6s felhaszn6l6s6r6l, eshozzijintl ahhoz, hogy a 2013.6vben fel
nem haszn6lt 18.311 Ft cisszeget 6s a 2014. 6vben fel nem haszn6lt 33.900 Ft dsszeget 2015.
december

3

I -6ig felhasznrllj a.

Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester
Hatdrid6: a civil szewezet 6rtesit6s6re a ddnt6st kdvet6 8 napon beliil

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds el6tt megdllapftja, hog,, a Kdpvisel6-testillet 6 tagja
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja,,A helyi civil szervezetek 2014.6vi
tdmogatdsdnak felhaszndldsrhl sz6l6 beszdmol6k elfogaddsdrhl, valamint a 2015. dvben
nyiljtandd tdmogatdsolv6l" tdrgyil elfterjesztdsben szereplS II. hatdrozati javaslatot.

Tokodalt6r6 K<izs6g OnkormSnyzatilnak K6pvisel6-testi.ilete egyhangri, 6 igen
szav azattal,

az alitbbi hatSr ozatot

ho zza:

Tokodaltar6 K<izs6g Onkormrinyzatinak K6pvisel6-testtilete elfogadja ut Ep Testben Ep
L6lek Alapitvriny - bizonylatokkal alffiitmasztott - ir6sbeli beszrimol6jit, a 2014. 6vben
foly6 sitott 8 0. 0 0 0 Ft trimo gatrls felhaszn6hisar6l.
Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatfrid6: a civil szewezet drtesitds6re a d6nt6st kcivet<i 8 napon beliil

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds el6tt megdllapitja, hogy a Kdpvisel1-testiilet 6 tagja
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavqzdsra bocsatja ,,A helyi civil szervezetek 2014. Zvi
tdmogatdsdnak felhaszndldsrdl szdl6 beszdmol6k elfogaddsdr6l, valamint a 2015. 6vben
nyiljtand6 tdmogatdsolcr6l" tdrgtil elfiterjesztdsben szereplfIII. hatdrozati javaslatot.

Tokodalt6r6 Krjzs6g Onkorminyzatinak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 6 igen
szav azatlal, az

alilbbi hatdr ozatot

ho zza:

Tokodaltrir6 K<izs6g Onkorm6nyzatinak K6pviselo-testiilete elfogadja a Tokodaltrir6i
Hermina N6egyesiilet - bizonylatokkal allfilrnasiloft - ir6sbeli beszrimol6jfut, a 2014.6vben
fo ly6 sftott 8 0. 0 0 0 Ft trlmo gat6s felhaszniilis 1116 l.
Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester
Hatdrid6: a civil szewezet 6rtesit6s6re a dcint6st kcivetci 8 napon beliil

Petrik Jdaef polgdrmester a szavqzds el6tt megdllapitja, hogt a Kdpviseki-testtilet 6 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,A helyi civil szervezetek 2014. dvi
tdmogatdsdnak felhaszndldsr6l sz6l6 beszdmol6k elfogaddsdr6l, valamint a 2015. dvben
nyilitand6 tdmogatdsolcr6l" tdrgtil el6terjesztdsben szereplS IV. hatdrozati jqvaslatot.

Tokodalt6r6 Kcizs6g Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testtilete egyhangf, 6 igen
szav azattal,

az altrbbi hatitr o zatot ho zza;

Tokodaltrlr6 Kcizs6g Onkormanyzatfunak K6pvisel6-testiilete elfogadja a Tokodaltar6i
Bar6tsiig Atl6tikai Klub - bizonylatokkal al6tilmasztott - ir6sbeli beszrlmol6j ifi, a2014.6vben
foly6 sitott

8 0 0.

000 Ft t5mo gat6s felhaszn6l6s6r6l.

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hat:[rid6: a civil szewezet 6rtesit6s6re a dcint6st koveto 8 napon beltil

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds el6tt megdllapltja, hogt a Kdpvisel1-testtilet 6 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, maid szavazdsra bocsdtja ,,A helyi civil szervezetek 2014. Zvi
tdmogatdsdnak felhaszndldsrdl sz6l6 beszdmol6k elfogaddsdr1l, valamint a 2015. dvben
nyiljtand6 tdmogatdsolvdl" tdrgtil elSterjesztdsben szereplf V. hatdrozati javaslatot.

Tokodalt6r6 Kcjzs6g Onkormdnyzatdnak K6pvisel6-testtilete egyhangri, 6 igen
szav azattal,

az alilbbi hat6r o zatot ho zza:

Tokodalt5r6 Kcizs6g Onkormrinyzatinak K6pvisel6-testi.ilete elfogadja a Tokodaltrlr6i
G6rdonyis Gyermekek6rt Alapftvrlny - bizonylatokkal aliltttmasilott - ir6sbeli besz6mol6jht, a
201 4. 6vben

foly6sitott 80.000 Ft tiimogat6s felhaszn6l6srir6l.

Felel6s: Petrik J6zsef polgiirmester
Hatrlrid6: a civil szewezet 6rtesit6s6re a dont6st krivet6 8 napon behil

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds elStt megdllap{tja, hogt a Kdpvisel1-testillet 6 tagja
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja,,A helyi civil szervezetek 2014. dvi
tdmogatdsdnak felhaszndldsr6l sz6l6 beszdmol6k elfogaddsdr6l, valamint a 2015. dvben
nyiljtand6 tdmogatdsolvhl" tdrgtil elSterjesztdsben szereplf VI. hatdrozati javaslatot.

Tokodalt6r6 Ktizs6g Onkormdnyzatdnak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 6 igen
szav azattal, az

alilbbi hatin o zatot hozza:

Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkorm6nyzatfunakK6pviselo-testiilete elfogadja a Nyugdijas Klubtagok
Egyesiilete - bizonylatokkal alfititmasnott - ir6sbeli besziimolojht, a 2014.6vben foly6sitott
80. 000 Ft t6mogat6s felhasznrllis6r6l.
Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatirid6: a civil szewezet 6rtesit6s6re a dcint6st kciveto 8 napon beliil

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds elStt megdllap[tja, hogt a Kdpvisel1-testillet 6 tagja
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,A helyi civil szervezetek 2014. dvi
tdmogatdsdnak felhaszndldsrfl sz6l6 beszdmol1k elfogaddsdr1l, valamint a 2015. dvben
nyiljtand6 tdmogatdsolv1l" tdrg,,il elSterjesztdsben szereplf VII. hatdrozati javaslatot.

Tokodalt6r6 Kdzs6g OnkormSnyzatdnak K6pvisel6-testiilete egyhangir, 6 igen
szav azatlal, az aIilbbi hatfn o zatot ho zza:

1.

Tokodaltrlr6 Krizs6g Onkormrlnyzatdnak K6pviselS-testi.ilete a Tokodalt6r6i Polg6r6r
Egyesiilet rdszdre a 2015. 6vben 80.000 Ft trimogat6st nyrijt, melynek fedezete az
Onkorm6nyzat 2015. dvi ktilts6gvetdsdrol sz6l6 1/2015.(II.16.i dnkormiinyzati
rendelet civil szervezetek tiimo gat6sa sor6n rendelkez6sre 6ll.

2. Tokodaltrlr6 Kdzs6g Onkormrlnyzatfnak K6pvisel6-testiilete
polgiirmestert a t6mog atdsi szeru6d6s al6ir6sara.
Felelds : Petrik J6zsef polgfrmester

Hatdrid6: atfmogatirsi szerzod6s al6ir6sira

a ddnt6st k<iveto 8 napon

beliil

felhatalmazza a

petrik Jdaef polgdrmester q szavazds ekitt megdllap{tia, hog a Kdpvisel1-testiilet 6 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,A helyi civil szervezetek 2014' dvi
tdmogatdsanak felhaszndldsr6l sz6l6 beszdmol6k elfugaddsdr6l, valamint a 2015. dvben
nyiljnnd6 tdmogatdsolvdl" tdrgtil elSterjesztdsben szerepl6 VIII. hatdrozati iavaslatot.

Tokodalt6r6 K<izs6g Onkorminyzatdnak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 6 igen
szav azattal,

1.

az alilbbi hatin ozatot hozza:

Tokodaltar6 Kdzsdg Onkorm6nyzatinakK6pviselo-testiilete azEp Testben Ep L6lek
Alapitv6ny r6sz6re a 2015.6vben 80.000 Ft t6mogat6st nyfjt, melynek fedezete az
Onkormrinyzat 2015. 6vi kolts6gvet6s6r6l s2616 1/2015.(II.16.) dnkorm6nyzati
rendelet

civil

szerve zetek t6mogat6sa sor6n rendelkez6 sre

2. Tokodaltar6 Kdzs6g

611.

Onkormanyzatfnak K6pvisel6-testtilete felhatalmazza a

polg6rmestert a t6mog at6si szerzodds al6ir5sara.
Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester
Hatfrid6: atdmogatilsi szerzodes al6ir6s6ra a d<intdst koveto 8 napon beltil

Petrik Jduef polgtirmester a szavazds elStt megdllap{tja, hogt a Kdpvisel1-testillet 6 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,A helyi civil szervezetek 2014. dvi
tdmogatdsdnak felhaszndldsrdl sz6l6 beszdmol1k elfugaddsdrdl, valamint a 2015. dvben
nyiljtand6 tdmogatdsolv1l" tdrgtil elSterjesztdsben szereplf IX. hatdrozati javaslatot.

Tokodalt6r6 Krizs6g Onkorminyzat|nak KdpviselS-testiilete egyhangri, 6 igen
szav azattal,

az alitbbi hatfn ozatot hozza:

1.

Tokodaltar6 Kozs6g Onkormanyzatinak K6pvisel6-testiilete a Tokodaltrir6i Hermina
N6egyesiilet rdszlre a 2015.6vben 80.000 Ft t6mogat6st nyrijt, melynek fedezete az
Onkormrlnyzat 2015. 6vi kolts6gvet6sdr6l sz6l6 1/2015.(II.16.) <inkormilnyzati
rendelet civil szervezetek t6mogathsa sor6n rendelkezdsre 6ll.

2.

Tokodaltar6 Krizs6g Onkormanyzattnak K6pvisel6-testtilete felhatalmazza
po I grlrme

a

stert a tSmo g atdsi szer zod6 s al6ir6s rira.

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatfrid6: atitmogathsi szerz1dds al6ir6s6ra a ddntdst kdvet6 8 napon beltil

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds el6tt megdllapitja, hogt a Kdpvisel6-testillet 6 tagja
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,A helyi civil szervezetek 2014. dvi
tdmogatdsdnak felhaszndldsr6l sz6l6 beszdmolfk elfogaddsdrdl, valamint a 2015. dvben
nyiljtandd tdmogatdsolv6l" tdrgtil elflterjesztdsben szerepl6 X. hatdrozati javaslatot.

Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkorm6nyzat|nak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 6 igen
szav azattal,

az alitbbi hatir ozatot hozza;

l.

Tokodalt6r6 Kozs6g Onkorm zattnak K6pvisel6-testiilete a Tokodalt6r6i Bariits6g
Atl6tikai Klub r6szdre a20l5.6vben 600.000 Ft t6mogatilst"ny0jt, melynek fedezete az
Onkormdnyzat 2015. 6vi kdlts6gvet6s6r6l s2616 1/2015.(II.16.) onkormdnyzati
rendelet civil szervezetek t6mo gatilsa sor6n rendelkezdsre 6ll.

Z. Tokodaltar6 K<izs6g

OnkormSnyzatfunak K6pviselo-testiilete felhatalmazza a

polg6rmestert a t6mog at6si szerz6d6s al6ir6sara.
Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester

Ilat6rid6: atdmogatdsi szerz6d6s al6ir6sara a dtint6st kdvet6 8 napon beliil
petrik J6uef polgrirmester a szavazds eltitt megdllapftja, hogt a Kdpviself-testiilet 6 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,A helyi civil szervezetek 2014. 6vi
tdmogatdsdnak felhaszndldsr1l sz6l6 beszdmolhk elfugaddsdr1l, valamint a 2015. 6vben
nyrijind; tdmogatdsolv6l" tdrgyil elfiterjesztdsben szereplf XL hatdrozati javaslatot.

Tokodalt6r6 K<izs6g OnkormhnyzatSnak K6pvisel6-testtilete egyhangri, 6 igen
szav azafral,

l.

az alfhbi hatir o zatot ho zza:

Tokodalt6r6 K<izsdg 0nkorm6nyzatinakK6pvisel6-testiilete a Tokodalt6r6i Grirdonyis
Gyermekek{rt Alapitvfny rdszerc a2015. dvben 80.000 Ft t6mogat6st nyrijt, melynek

Onkorm6nyzat 2015. 6vi kolts6gvet6s6r6l s2616 1/2015.([.16.)
dnkorm6nyzati rendelet civil szervezetek t6mogat6sa sor6n rendelkezdsre 611.

fedezete

az

2. Tokodaltar6 K<izs6g

OnkormrinyzatSnak K6pvisel6-testtilete felhatalmazza a
polg6rmestertatilmogatdsiszetzodesallitdsitta.

Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester
Hatirid6: atfmogatSsi szerzod6s alfiirisira a dontdst ktiveto 8 napon beliil

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds el6tt megdllapitja, hogt a Kdpviselfi-testillet 6 tagia
vesz rdszt a szovazdsban, majd szavazdsra bocsdtja,A helyi civil szervezetek 2014.6vi
tdmogatdsdnak felhaszndldsr6l sz6l6 beszdmol1k elfugaddsdr6l, valamint a 2015. dvben
nyiljtand6 tdmogatdsolcrdl" tdrgtil el1terjesztdsben szerepki XII. hatdrozati javaslatot.

Tokodalt6r6 K<izs6g 0nkorm6nyzat|nak K6pvisel5-testtilete egyhangri, 6 igen
szav azattal,

1.

az alilbbi hat{n ozatot hozza'.

Tokodalt6r6 K6zs6g Onkormrinyzatinak K6pvisel6-testtilete a Nyugdijas Klubtagok
Egyesrilete r6sz6re a 2015. 6vben 80.000 Ft tiimogat6st nyfjt, melynek fedezete az
Onkorm6nyzat 2015. dvi k<ilts6gvet6s6r6l sz6l6 1/2015.(II.16.) <inkormiinyzati
rendelet civil szervezetek t6mosat6sa sor6n rendelkez6sre 6ll.

2. Tokodaltar6 K<izs6g Onto
polgirmestert

zatinak K6pviselo-testiilete felharalmazza

a

a t6mog atdsi szerzodds al6irdsSra'

Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester

Hatrlrid6: athmogathii szerz6d6s al6ir6s6ra

a ddnt6st

kdvet6 8 napon beliil

petrik J6zsef polgr{rmester elmondja, hogy a Tokodaltrlr6i Polgar6r Egyesiilet a likvidit6si
gondo ttizdeseie k6rt kamatmentes, visszat6ritendo trimogathst, ez6tt k6sztilt egy fj
f,ataro javaslat, mely 6rtelmdben a Polgar6rs6g r6sz6re 150.000 Ft visszat6ritend6
t6mo gatrlst

nyijtana

a K6pviselo-testtilet.

K6sa Zsolt bizottsigi elniik elmondja, hogy a P6nziigyi 6s Szocirilis Bizotts6g tirgyalta,
egyhangri, 4 igen siavazattal arr6l drintdtt, hogy legfeljebb 150.000 Ft visszat6ritend6
timogatrist javasol elfogadni, mert lehet, hogy a teljes p6nztisszegre nem lesz szliks6ge a
Polgrir6rs6gnek.

petrik Jrizsef potgtirmester a szavazds elStt megdllap[tja, hogt a Kdpvisel6-testillet 6 tagia
vesz rdszt a szavqzdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,A helyi civil szervezetek 2014. dvi
tdmogatdsdnak felhaszndldsr6l szol6 beszdmol6k elfugaddsdr6l, valamint a 2015. dvben
nytijind6 tdmogatdsolv6l" tdrgyil elfiterjesztdshez knpcsol6dd kiegdszit6 hatdrozati
javaslatot, azzal-a pontos{tdssal, hogy legfeljebb 150.000 Ft tdmogatdst nyilit a KipviselStestillet.

Tokodalt6r6 K<izs6g Onkormdnyzatdnak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 6 igen
szav azattal,

az althbi hatirt ozatot

ho zza:

Tokodalt6r6 Kozs6g 0nkorm6nyzattnak Kdpvisel6-testiilete legfeljebb 150.000 Ft dsszegu
visszat6ritend6, kamatmentes tiimogatiist nyrijt a Tokodalt6r6i Polgrlr6r Egyesiiletnek (2532
Tokodalt6r6, J6zsef Attila utca 3t.), azzal a felt6tellel, hogy az Egyesiilet a t6mogat6si
osszeget legk6s6bb 2015. m6jus 31. napjiigvisszafizeti az Onkorminyzatr6sz6te.
Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatririd6: athmogatilsi szeruodds alitir6s6ra a dcintdst kciveto 8 napon beliil

3. napirendi pont:
Az I. szdmrt hdziorvosi kdrzet alapelldttisdval kapcsolutos ddntdsekrdl

Petrik J6zsef polgrirmester elmondja, hogy dr. Pezderka Mikl6s dr. Lassu Imre

r6sz6re
szeretn6 6rtdkesiteni a praxist. Tdbbszor t6rgyaltunk ebben az figyben. Dr. Lassu Imre Epcilcin

6s Mririahalmon hiiziorvos, ezdrt egyeztettiink a k6t telepiilds vezetoivel, hiszen ebben az
esetben praxisdsszevon6sra keriilne sor. A praxis<isszevon6s h6ff6nyat miatt aztjavasoltuk dr.
Lassu Imr6nek, hogy hat h6napig tart6s helyettesitdsben l6ssa el ahiniowosi feladatokat, 6s
ezen id6szak alatt megl6tjuk, hogy mtik<idik az aIapell6t6s. Lassu doktor rirral nem sikeriilt a
r6szletfelt6telekben megrillapodnunk, ez6rt dr. Ol6h Andrris tokodi h6ziorvost kerestiik meg,
aki v6llaln6 a helyettesit6st. Pezderka doktor rirnak pedig m6g hat h6napig lehet6sdge van
arra, hogy praxis6t 6rtdkesitse. Dtinteniink kell a tart6s helyettesitdsrol, illetve arr6l, hogy
Lassu doktor rinal kivrinunk-e feladat-ell5tilsi szerzod6st k6tni vagy nem.

Krfsa Zsolt bizottsrlgi elniik elmondja, hogy a Pdnziigyi 6s Szociillis Bizottsdg t6rgyalta, 6s
egyhangri 4 igen szavazatlal elfogadiisra javasolta a tart6s helyettesit6si szerz6d6s megkrit6s6t
az O. Medic Kft.-vel, dr. Olih Andr6ssal.

Petrik ldzsef polgdrmester a szavazds el6tt megdllapftja, hogt a Kdpviselci-testillet 6 tagja
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,Az I. szdmil hdziorvosi k1rzet
alapelldtdsdval kapcsolatos dan elcr6l" tdrgil el6terjesztLshez kapcsol6d6 {rdsban
b enyilj t ott md do s {t6 j av as I at ot.

Tokodalt6r6 Kcizs6g Onkormdnyzatdnak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 6 igen
szav azattal,

az alirbbi hatin o zatot hozza:

Tokodaltrir6 Kcizs6g Onkormrinyzatfnak K6pvisel6-testiilete a hatirozat mell6klet6t klpezb
tartalommal tart6s helyettesit6si szerzcid6st krit az O. Medic Kft.-vel (253I Tokod, Kossuth
Lajos utca 83.) a Tokodaltrlr6 I. sz6mri hiiziorvosi korzet alapellitisinak biaosft6sa
6rdekdben.
Felelds : Petrik J6zsef polg6rmester

Hatr{rid6: aszerzodds aliirftsira

A

szerz6d6s

a

a dcint6st kcivetd 8 napon

beltil

jegyz<ikonyv mell6klet6t k6pezi.

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds elStt megdllapitja, hog,t a Kdpvisel1-testiilet 6 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,Az I. szdmil hdziorvosi korzet
alapelldtdsdval knpcsolatos dr;ntdselcrSl" tdrgtil elfiterjesztdsben szerepl6 I. hatdrozati

javaslatot.

Tokodalt6r6 Kcizs6g Onkormilnyzatdnak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 6 igen
szav azattal,

az alitbbi hatitr ozatot hozza'.

Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkorm6nyzatinak K6pviselo-testiilete a Tokodaltdro l. szhmu k<irzet
h6ziorvosi alapell6t6siinak biztosit6srira dr. Lassu Imte hfuiorvossal (2527 M6riahalom. B6ke
t6r 15.) nem kiv6n feladat-el16t6si szerzod6st kdtni.
Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatdrid6: Dr. Pezderka Mikl6s h6ziorvos ds dr, Lassu Imre h6ziorvos t6i6koztat6sdra a
dcint6st kdvet6 8 napon beltil

Petrik Jduef polgdrmester a szavazds el6tt megdltapitja, hogt a Kdpviset6-test,i)let 6 tagja
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,Az I. szdmil hdziorvosi k1rzet
alapelldtdsdval kapcsolatos dAntdselry1l" tdrg,tti elfiterjesztdsben szereplf II. hatdrozati

javaslatot.

Tokodalt6r6 Kcizsdg OnkormiinyzatSnak KdpviselS-testtilete egyhangri, 6 igen
szav azattal, az

alilbbi hatitr ozatot

ho

zza;
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Tokodalt6r6 Kozs6g Onkormanyzatdnak Kdpvisel6-testiilete 2015. miijus l-jdtol v6llalja a
Tokodaltar6 I. szamri haziorvosi kdrzet mrikddtet6sdt, 6s felhatalmazza a polgittmestert a
miikod6si enged6ly beszerzlsere, valamint a finanszirozitsi szerzod6s megkdt6s6re'
Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hat6rid6: a ddnt6st kdveto 8 napon beliil

4. napirendi pont:

fokidattdrd Kdaig finkormdnyzata is a Tokodaltdrdi Roma Nemzetisdgi Onkormdnyzat

kdzdtti E g1t iittmiik 6 ddsi Megdllap o dds elfo g adds a

Petrik J6zsef polgrirmester elmondja, hogy a P6nziigyi 6s Szoci6lis Bizotts6g tingyalta az
Egyiittmtik6d6si Meg6llapod6s tervezet6t. Az Egyiittmtikdd6si Meg5llapod5s tewezete
tartalmazza a helyis6ghasznfrlat r6szleteit, mely szerint a Nemzetis6gi Onkormanyzat a
Biny1szKulturotthont hasznillhatja feladatainak ellittfusdhoz. Az Onkorminyzat a szem6lyi 6s
thrgyifelt6telekrol a Polg6rmesteri Hivatal ritj6n gondoskodik. A Nemzetis6gi Onkormrlnyzat
testiileti til6seinek dsszehiv6s6val, a jegyzokdnywezet6ssel, a dont6sek nyilv6ntartilsiwal
kapcsolatos feladatokat a titkars6g, a plnzigyi 6s gazdillkodttsi feladatokat a P6nztigyi
Csoport l6tja el. Az Egytittmrikcid6si Megrillapodiis r6szletesen tartalmazza a gazdillkodiissal,
penzkezelessel kapcsolatos r6szletszab6lyokat is. Felk6ri K6sa Zsoltbizottsrigi elndkdt, hogy
ismertesse aPenzljrgyi 6s Szoci6lis Bizotts6g dont6s6t.

K6sa Zsolt bizottsrigi elniik elmondja, hogy a Pdnztigyi 6s Szoci6lis Bizotts6g tttrgyalta az
el6terjesadst 6s egyhangri,4 igen szavazattal elfogad6sra javasolja ahatirozati javaslatot.

Petrik Jdaef polgtirmester a szavazds el6tt megdllapitja, hogt a Kdpviself-testiilet 6 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,Tokodaltdrf Kazsdg Onkormdnyzata ds
a Tokodaltdr1i Roma Nemzetisdgi )nkormdnyzat k\z\tti Egtiittmilkdddsi Megdllapodds
elfugadds dr 61 " t dr gtil e I 6t erj e szt ti sb en s z er epl 6 hat dr ozat i j av as I at ot.

Tokodaltrir6 K<izs6g Onkorminyzat6nak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 6 igen
szav azattal,

az alSbbi hatdr ozatot hozza:

Tokodaltrir6 K<izs6g Onkormanyzathnak K6pvisel6-testtlete a nemzetis6gek jogair6l sz6l6
20ll.6vi CLXXIX. t<irvdny 80. $ (1)-(2) bekezd6sei alapjrln - ahatdrozat mell6kletetkdpezl
tartalommal - Egyi.ittmtik<iddsi Meg6llapod6st k6t a Tokodaltar6i Roma Nemzetis6gi
0nkorm6nyzattal.
Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatfrid6: az Egyiittmriktid6si Meg6llapod6s aliirirsira: 2015. februfr 28.

7t

5. napirendi pont:
A pinzbeli ds termdszetbeni szocirilis elldttisokrdl szdl6 rendelet megalkotdsa

Petrik Jrizsef polgdrmester elmondja, hogy m6rcius l-jdn hat6lyba kell l6pnie a szoci6lis
ell6t6sokr6l sz6l6 rij helyi rendeletnek, mert a tdrv6nyi szabillyozhs megv6ltozotl. Az
onkorm6nyzati seg6ly elnevez6st a teleptil6si t6mogat6s villtja fel, 6s az odaiteles szab6lyait a
K6pvisel6-testtiletnek kell meghatLroznia. Egyes tilmogat6sok odait6l6se a jrlr6sokhoz kertil.
A vriltoz6sokat az el6terjeszt6sben r6szletesen leirtuk. A P6nztigyi 6s Szoci6lis Bizotts6g
tfngyalta a p6nzbeli 6s termdszetbeni szoci6lis elllt6sokr6l sz6l6 rendelettervezetet. Felk6ri
K6sa Zsolt bizotts6gi elncikdt, hogy ismertesse a Pdnzi.igyi 6s Szoci6lis Bizottsdg dtint6s6t.

A napirendi pont targyakisakor felmeriilt, hogy z6rt iildsen a jdvedelem hatrlr trill6p6se miatt
vbrhatoan el kell utasitani egy olyan helyi lakos fellebbez6s6t, akinek 6lethelyzet6t egyedileg

kellene m6rlegelni. A jelenl6vo k6pviselok egybehangz6 v6lem6nye volt, hogy segiteni kell a
k6relmez6t, etre viszont a szoci6lis ell6tdsokr6l sz6l6 rendelettervezetben sem l6tnak
lehetos6get. A testtleti iil6sen az a javaslat sziiletett, hogy a rendkiWli teleptil6si tamogat6s
odait6l6s6nek felt6tele, a 16. $ (4) bekezddse eg6szi.iljdn ki egy d) ponttal a kcivetkez6k
szerint: ,,az egtedilldllf kdrelmezd olyan visszafordfthatatlan egdszsdgkdrosoddsban szenved,
mely miatt kdptelen elhagtni lakohelydt, sajdt elldtdsdra segitsdg ndllill kdptelen,
hozzdtartoz1i bizonyftottan nem gondoskndnak r6la, ds mds onkarmdnyzati tdmogatdsra nem

jogosult."
K6sa Zsolt bizottsfgi elniik elmondja, hogy a Pdnztgyi 6s Szoci6lis BizottsSg tdrgyalta a
penzbeli 6s term6szetbeni szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 rendelettervezetet 6s egyhangi, 4 igen
szav azattal el fo gad6sra j avas o lta a K6pvi s el o -te stiil et fel 6.

Tovdbbi kirdds, 1szrev,ltel nem volt a napirendi ponthoz.

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds el6tt megdllapitja, hogt a KdpviselS-testillet 6 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,A pdnzbeli ds termdszetbeni szocidlis
elldtdsolcr1l sz6l6 rendelet megalkotdsa" tdrgtil el6terjesztdsben szereplf rendeletalkotdsi
javaslatot, azzal, hogt a rendelettervezet 16. S @ bekezddse egdszilljon ki a kovetkezd d)
ponttal: ,,d) az egtedilldll6 hlrelmez6 olyan visszafordithatatlan egdszsdgkdrosoddsban
szenved, mely miatt kdptelen elhagtni lakohelydt, sajdt elldtdsdra segltsdg ndlWl kdptelen,
hozzdtartozfi bizonyltottan nem gondoskodnak rdla, ds mds 1nkormdnyzati tdmogatdsra nem
jogosult."
Tokodaltar6 Kdzsdg Onkormrinyzatinak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 6 igen szavazattal az
aldbbi rendeletet alkotj a:

Tokodaltrir6 Kiizs6g Onkormfnyzatfnak K6pvisel6-testiilete elfogadja a 3t2015. (11.27.)
iinkorm{nyzati rendeletet a p6nzbeli 6s term6szetbeni szociilis ell{trisokr6l.
A rendelet a jeg,,zdkdnyv melldkletdt kdpzi.

72

6. napiren{J poot:
D iint6s az Onkorm 6ny zat

G azdas 6 gi Pro

gramj

rin

ak elfo gad

ri s

616l

Petrik J6zsef polgirmester elmondja, hogy az onkorm(nyzat Gazdas6gi Programja
el6tti.ink

6116

az

onkorm inyzaticiklus mtikdddsi 6s fejleszt6si elk6pzel6seittattalmazza-

Bizotts6g thrgyalta az
Kr6sa Zsolt bizottsrigi elnok elmondja, hogy a P6nziigyi 6s Szoci6lis
elfogad6sra javasolta a
Orrt o**yzat Gaz{as6gi Programj6i, egyhangri, 4 igen szavazattal
K6pvisel6-testiilet fel6.
Tov6bbi k6rd6s, 6szrev6tel nem volt a napirendi ponthoz'

petrik J6uef potgdrmester a szavazds el6tt megdllapitia, hogy a Kepviself-testillet 6 tagia
Gazdasdgi
vesz rdszt a szavazdsban, maid szctvazdsra bocsdtja,,Dontds az Onkormdnyzat
programjdnak elfogaddsdr6l" tdrg,tti elfiterjesztdsben szereplf hatdrozqti javaslatot.

Tokodaltrir6 K<jzs6g Onkorm 6nyzat6nak K6pviselo-testtilete egyhangri, 6 igen
szav azattal,

az alitbbi hatSr ozatot ho zza:

Tokodalt6r6 K0zs6g Onkorm6nyzatdnak K6pvisel6-testi.ilete a Magyarorsz6g helyi
rinkorm6nyzatairol sz6l6 2011.6vi CLXXXX. tdrvdny 116. $ (1) bekezd6se alapjtin hatarozatmell6klet6t klpezo tartalommal - elfogadja az Onkorminyzat2014-2019. id6szakra
vonatkoz6 G azdashgi Pro gramj rlt.
Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester

Hatdrid6: folyamatos
A

G azdasftgi Pro gram a i e gy zokonyv me

116k1 e

tet kdp ezi.

7. napirendi pont:

Az iinkorm ilnyzati b6rlakf sokkal kapcsolatos diint6sekr6l

Petrik J6zsef polgfrmester elmondja, hogy a jegyzokonyvbe foglalt ig6retek e11en6re, csak
egy b6rlo teljesitette a rlszletfrzetest. Kdriilbeliil 2.500.000 Ft kintl6v6s6ge van az
$nkorm6nyzatnak a bdrleti dijakb6l. Ez a szhm csak n6ni fog, ha nem teszi.ink semmit.

K6sa Zsolt bizottsdgi elniik: valamit tenni kell, mert csak no atartozis.
Schubert J6nos k6pvisel6 k6rdezi, hogy a k<ivetkez6 megkdtend6 b6rleti szerz6d6sben nem
lehet meghatfuroznifett6telk6nt, hogy ne lehessen tdbb havi elmarad6sa a b6rlonek?

T6th Gfbor iegyzfiz ha egy havi b6rleti dijjal elmarad, fel lehet sz6litani, 6s amennyiben a
felsz6lit6sra sem rendezi a tartozitst; akkor fel lehet mondani a b6rl6vel a szeruod6st. Ezt a
lak6stdrv6ny rendezi, de felt6telk6nt beleirhatj uk a szerzod6sekbe.

Fiildes Gibor k6pvisel6: elhangzott egy kor6bbi iil6sen, hogy a lak6sok komfortfokozata
szerint 6llapitjuk meg a bdrleti dijak tisszeg6t. Mikor targyalunk en61?
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T6th G6bo r jegyzlz a k6vetkez6 til6sre elk6sziti a rendelettervezetet.
alpolgdrmester javasolja, hogy m6rj6k fel, hogy sztiksdg van-e 9
p6rat, 6s a befoly6 v6telarb6l javitsak
onkormany zati lakira.lelemdnye szerini adjanak el
fel a tdbbi ingatlant.

Filip csab6n6

m6g v6rjanak, mert
schubert J6nos k6pvisel6 egyet6rt a javaslattal, de szerinte egy kicsit
j elenle g nagyo n al ac s onyak az ingatlanok rirai'

Palla Zsolt k6pvisel6 javasolja, hogy ism6t ajrlnljuk fel a bdrl6k rdszere a lak6sok
me gv6s6rl6sanak lehet6 s6 g6t,

ez szetepelien a hat6rozati j avaslatban.

petrik J6uef potgdrmester a szavazds el6tt megdllap{tja, hogy a Kdpviself-testillet 6 tagia
bdrlakisokkal
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtia ,,Az \nkormdnyzati
tot' mely a
knpcsolatos dont6selcr6l" tdrgydr elfiteriesztdsben
K6pvisel6kovetkezri 3. ponttal egdszaiie fti: ,,iokodaltar

e

1' pontban
felmond6sa
1ehet6s6g6t."
szerepel6 ingatlant, 6s felaj6nlja a b6rl6 rdszlre azingatlanmegv6sarl6sSnak

testi.ilete

a

lakrlsb6rl

eti szerzod6s

Tokodalt6r6 Krjzs6g Onkorm ilnyzathnak K6pvisel6-testi.ilete egyhangri, 6 igen
szav azattal

1.

az alilbbi hattr ozatot hozza:

TokodaltSr6 Kozs6g $nkorm6nyzatinak K6pviselo-testiilete felsz6litja Cs6kvriri
Vilmos b6rlcit, hogy a 2532Tokodaltir6, Somogyi B6la utca 17. szitm alatt tal6lhat6
6nkormanyzatili6stekintet6ben20l5. febru6r 28-aigfenn6ll6 298.975.- Ft b6rleti dij
tartozhsht, jelen hathrozat krizl6s6t6l szitmitott 8 napon beliil rcndezze az
Onkormanyzat fele.

Onkormanyzatfnak K6pvisel6-testtilete felhatalmazza a
polgiirmestert, hogy amennyiben Cs6kv6ri Vilmos az l. pontban foglalt
k<itelezettsdg6nek - a kovetkezm6nyekre va16 figyelmeztet6s ellen6re - a felsz6lit6st
k6vet<i nyolc napon beliil nem tesz eleget, abban az esetben ir6sban mondja fel a
b6rleti szerzodest 6s a fenn6llS :rrrtozils behajt6sa 6rdek6ben inditsa meg a v6grehajt6si

2. Tokodaltar6 Kozs6g

eljar6st.

3. Tokodaltrlr6 Kdzs6g Onkormanyzathnak

K6pviselo-testtilete a lakSsb6rleti szerz6d6s
felmonddsa esetdn 6rt6kesiteni kiv6nja az 1. pontban szerepel6 ingatlant, 6s felaj6nlja a
b6rl6 r6sz6 r e az ingatlan me gviis6rl6s 6nak lehet6 s6 g6t.

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatdrid6: a b6rl6 felsz6lit6s6ra a dont6st k<iveto 8 napon beliil

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds el6tt megdllap[tja, hogt a Kdpviself-testillet 6 tagia
vesz rt4szt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,Az dnkormdnyzati bdrlakisokkol
knpcsolatos dontdselcrfil" tdrgtit el6terjesztdsben szereplf II.. hatdrozati iavaslatot, mely a
k7vetkezri 3. ponttal egdsziilne ki: ,,Tokodalt6r6 Kozsdg Onkorm6nyzatfnak K6pvisel6testtilete a lakrisb6rleti szerzod6s felmond6sa eset6n drt6kesiteni kivttnja az l. pontban
szerepel6 ingatlant, 6s felaj6nlja a b6rlo r6sz6re az ingallan megv6srlrl6s6nak lehetos6g6t."

Tokodalt6r6 K<jzs6g Onkorm dnyzatilnak K6pvisel6-testiilete egyhangir,
szav azattal,

1.

6 igen

az alilbbi hat6r ozatot hozza:

Onkorm6nYz
Tokodaltrir6 K
Tokodalt6r6,
bdr16t, hogy a
lak6s tekintet6ben 2015. februar 28-6i
111.196.-Ft aramdij tartozttsitt, valamint 135.166.-Ft vizdijtartoz6s6t - minddsszesen:
551.762.-Ft - jelen hat6rozat kozl6s6t6l szrlmitott 8 napon beliil rendezze az
Onkormanyzat fele.

2. Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkorm6nyzathnak K6pvisel6-testiilete felhatalmazza a
polg6rmestert, hogy amennyiben Erdos J6zsefn6 az 1. pontban foglalt

a kdvetkezm6nyekre val6 figyelmeztet6s ellen6re - a felsz6lit6st
koveto nyolc napon beli.il nem tesz eleget, abban az esetben ir6sban mondja fel a
b6rleti szerz6d6st 6s a fenn61l6 tartozits behajt6sa 6rdek6ben inditsa meg a v6grehajtiisi

t<itelezetts6g6nek

-

eljar6st.

3.

Tokodaltar6 K<izsdg OnkormSnyzatinak K6pvisel6-testtilete a lak6sb6rleti szerz6dds
felmondfsa eset6n 6rt6kesiteni kivanja az 1. pontban szerepelo ingatlant, 6s felajrinlja a
b 6116 16 szd r e az ingatlan me gv6siirlis 6nak I ehet6 s 6 g 6t'

elel6s: Petrik J6zsef polgSrmester
Hatdrid6: a b6rl6 felsz6lit6sSra a ddntdst kdvet6 8 napon beliil
F

Petrik Jdaef potgdrmester a szavazds el6tt megdllapitja, hogt a Kdpviself-testillet 6 tagia
vesz rtiszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,Az \nkormdnyzati bdrlakdsokkal
knpcsolatos dantdselcrfil" tdrgtit ekiterjesztdsben szereplI III: hatdrozati javaslatot, mely a
kAvetkez6 3. ponttal egriszillne fti.' ,,TokodalthrS Kcizs6g Onkormrinyzatfnak K6pviseltitestiilete a lak6sbdrleti szerz6dds felmond6sa eset6n 6rt6kesiteni kivinja az 1. pontban
szerepel6 ingatlant, 6s felaj6nlja a bdrlS rcszlre azingatlanmegvrisiirliis6nak lehetosdg6t."

Tokodalt6r6 Krizs6g OnkormdnyzatSnak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 6 igen
szav azattal,

az alilbbi hatitr ozatot

ho zza:

OnkormrinyzatSnak K6pviselo-testi.ilete felsz6litja Hank6
a 2532 Tokodaltiir6, Iskola u. 12. sz6m alatt taliilhat6
<inkormiinyzati lak6s tekintetdben2015. februar 28-itig fenn6116 655.100 Ft b6rleti dij

1. Tokodaltar6 Krizs6g

Gyulin6 bdrl6t, hogy

tartozisdt jelen hatfirozat kcizl6s6tol szSmitott

8

napon beliil rendezze

az

Onkormanyzatfel6.

2.

Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkormrinyzathnak Kdpviselo-testiilete felhatalmazza a
polg6rmestert, hogy amennyiben Hank6 Gyul6n6 az 1. pontban foglalt
kdtelezetts6gdnek - a kdvetkezmdnyekre val6 figyelmeztet6s ellen6re - a felsz6lit6st
k<ivet6 nyolc napon beltil nem tesz eleget, abban az esetben ir6sban mondja fel a
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b6rleti szerz6d6st 6s a fenn6ll6 tartoz6s behajt6sa 6rdek6ben inditsa meg a v6grehajt6si
eljardst.

3. Tokodaltar6 K<izs6g

Onkormrinyzatdnak Kdpvisel<j-testtilete a lakrlsbdrleti szerz6d6s
felmonddsa eset6n 6rt6kesiteni kiv6nja az 1. pontban szerepel6 ingatlant, 6s felajrlnlja a
b erlo rc szer e az ingatlan me gv 5s 5rl 5s 5nak I ehet o s 6 g6t.

Felel6s : Petrik J6zsef polgiirmester

Hatirid6: a b6rl6 felsz6litils6ra

a d<intdst kciveto 8 napon

beliil

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds el6tt megdllapitja, hog,, a KLpvisel1-testiilet 6 tagja
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,Az onkormdnyzati bdrtaknsokkal
en szereplS IV. hatdrozati javaslatot, mely a
trir6 Kdzs6g Onkorm inyzatinak K6pvisel6eset6n 6rt6kesiteni kivdnja az 1. pontban
szerepel6 ingatlant, 6s felajrinlja a b6rlo r6sz6re azingatlanmegv6sarlSs6nak lehetos6gZt.,,

Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkorm ilnyzatdnak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 6 igen
szav azattal,

1.

az alitbbi hatirr o zatot ho zza:

Tokodaltar6 Kdzsdg Onkormanyzatdnak K6pviselo-testtilete felsz6litja Keinauff
Ldszlo bdrl6t, hogy a 2532 Tokodaltdr6, Bacs6 B6la utca ll. szdm alatt taldlhat6
<inkormrinyzatilak6s tekintetdben 2015. februar 28-6ig fennrlll6 201.600 Ft b6rleti dij
tartozisdt jelen hat|rozat k<izl6s6t6l szSmitott 8 napon beliil rendezze az
Onkormrlnyzat fel6.

2. Tokodaltrlr6 Kdzsdg

Onkormrinyzatdnak K6pviselo-testtilete felhatalmazza a
polgiirmestert, hogy amennyiben Keinauff Liszlo az 1. pontban foglalt
ktjtelezetts6g6nek - a k<ivetkezmdnyekre val6 figyelmeztet6s ellen6re a felsz6lit6st
ktivet6 nyolc napon beltil nem tesz eleget, abban az esetben iriisban mondja fel a
bdrleti szerzodest 6s a fenn6ll6 tartozds behajtrlsa 6rdekdben inditsa meg a v6grehajtrisi
eljar6st.

3. Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkormrinyzatinak

K6pviselo-testi.ilete a lak6sb6rleti szerz6d6s
felmond6sa eseten 6rtdkesfteni kfvrinja az l. pontban szerepelil ingatlant es felaj1nlja a
,
b6rl6 r6sz6 r e az ingatlan me gviisiirl6s 6nak leheto s6 g6t.

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatiridd: a b6rl6 felsz6litdsrira a drintdst k<ivetd 8 napon beltil

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds eldtt megdllap{tja, hog,, a Kdpviselci_testiilet 6 tagio
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,Az dnkormdnyzati bdrtakdsokkal
kapcsolatos ddntdselcrfll" tdrgtil el6terjesztdsben szereplf V. hatdrozati jivastatot.

Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkorm6"nyzat6,nak Kdpvisel6-testiilete egyhangir, 6 igen
szav azattal, az alitbbi hatttr ozatot hozza:
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l.

2.

F

Tokodaltrir6 Kcizsds ..
2500 Esztergom, pciit
Bacs6 B6la utca ll.
felhalmozott b6rleti
rendezze az Onkorm funyzat fel6.
Tokodaltrir6
polg6rmestert,
- a krivetkezmlnve
beltil nem tesz eleg
meg a vdgrehajtrisi elj

elel6s : petrik J6zsef polg6rmester

Hat6rid6: aberr' retzorrasaru u dontert
k6vet6 g napon be.il
8. napirendi pont:
A Polgdrmesteri Hivatat rij szervezeti

Petrik Jdzsef polgirmester

ds

Miikdddsi szabdtyzatdnak etfogaddsdrdt

e

m6dositani kell a Szabdiyzatot.

#,'&i:*l#"ffiil1TfJ"3:i::L:::i.i,:;H:,?i€s

Szoci6ris Bizonsri gt.rgyatta
az

Tovdbbi kerdds, dszrevdtel nem
volt a napirendi ponthoz.

megdilapftja, hoglt a KdpviserT-testtiret
6 tagia
csd.tja ,,A polgdrmesteri
Hivatal )i Szervezeti 6s
tdrgtil el6terjesztdsben ,rr:rn4a
hatuirozati

:::y#:i::",frT

';t

nlo,, #T:, "6

n

ak

K d p v i s e I 6 _ t e s t ti I e t e

egyhang

s d g onkormrinyz
atdnak K'6p vi s el o -te stiil
ete_
a hat6ro zatme
j6vrihagvia a Tokodaltiir6i'porstu;;"s-#'
_Hivatat S;",#

ri, 6 i gen

Kdz

.-

tr'elel6s: Petrik J6zsefpolgiirmester,

Hatririd6: a Szabillyzat ul6ir6ri,ru,

T6th G6bor jegyz6

tli;.

A szabdlyzat a jegyzSkrinyv melldklet.t

februar 27
k6pezi.

1.7

.

et6t k6p
e zo
ds Mtik.ddsi

ll ekl

9. napiren

A 2536 ds

elyrajzi szdmfi ingatlonok
pdlydzat rtfidn tiirtdn1
drtdkesitdsdr,l

Petrik J6zse
Juhilsz Imre
ingatlanokat.
hallatfuna kdrelmez6
drtdkesiteni.

xr,,I"eiil-ifi,:flH,:,J,-il;:i,:,iu;i?tJ,.#
a vdsdrkist6l,
;:11'"#ili:? x2' ,7r#rfirlvez6skdrd6se. Artaraban akkor vrilarjak itt a dijat,amennyiben
isel6 szerint

';H:ffi

,:1Hr,?$:,5H:.j:Jf

"g.Tk-

Edit mtisz aki igy-intez|
eg tudja hatirozni az
i,"ev

:?"[:ffi:iru1ffi;*

"*ir,

i"rTi;.

egy ingatran

f i.J,illtr*"f,t j:T5_*lfermdrhetn6azingatrant,6sha

K6sa Zsolt bizottsdgi elniik
is egyetdrt a javaslatokkal.

Petrik iljaef polgdrmester
a szavazds
mesdltlarrJa, host
ban, majd ,ror"r:.:!::
tcstiti)
tiridn t6rtdn6 'tdkes s,!rdi" '"'i

nl)i"

:;Iy#:f ;",fr"ffi'*rnf;

r

m inyz at

itH a

k

K d p v i s e I ci _ t e s t ri I e
te

b"n
eg

yh

a

,rrr"]t'fT

ng

ri, 6 i gen

ak Kdpvise'r-testrilete
az onkorm inyzat vagyonrir6l
rendelet atapjln _
turiror;ruirriaetdt

3

"

-

6 ragla

zsso
iargyti e

a Tokodaltlro,2356
a Tokodaltfn6,23Sg

drtdkesftdse drdekdben.

k6pez<i

helyrajzi sz6mu, l,129
helyraJi ,la^r:,- 1520 ^itenilefrti, beltenileti ingatlan, vatamint
''
m2 tertiletri beltenileti
ingu-ti;*"

Felel6s : petrik J6zsef
polg6rmester
Hatdrid' : a p6ryazat

ii"it*i

^a-,inte.t

kcivetri 5 napon berrir
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10. napirendi pont:
Diint6s a miiszaki ellendr megbizfusilril

Petrik J6zsef polgdrmester Tokodalt6r6
K6zs6g
6kviz alitmosiis kcjvet

mint Ajrinlatk6r<i, a

tkezett rongril6d6sok
kcini mtiszaki ellenori tev6kenys6g r"io"i"iiur'.u
ki rirajrinlatk6r6. Ketten adtak u" i:,i"r"i"i,;nelyek k6rt be
kdztir a
b ajfunlatot adta.

elnii
elfogadrisra

K6sa Zsolt bizottsfgi
el6terjesztdst 6s

gy a-Plnzigyi

6s Szocirilis Bizottsrig tirgyalta
az
visel6_testtilet fel6.

Kdpvisel1_testiilet 6 tagi a
aki ellen6r megb[zdsdr6l,,

::*:il:i,;",fft1.r."?_n*rm'nyzatdnak
l.

Tokodalt6r6 Krizsdg 0nkorm6ny zatinakK6pvise
csapad6kviz alfumosits kcjvetkezt6ben
bekivetk

tmgW

beruhazfus m

itja, hogy a
nyabb cissze
tette, erre t
ajinlatotkihirdeti. Mad

negyvenn6

2'

Kdpviselci_testrilete egyhangri, 6 igen

;emp

gyezer-fltszLzforint.

rat,
'500

Tokodaltrir6 Kdzs6g onkormiinyz atfnak
Kdpvisel<i-testiilete
felhatalmazza
"
_Lgilie, j#

pol grirmestert a vonatk oz6
szerz6 de,

Felel6s:

Petrik
a sz

Hatilridil:

srer
a a drintest

k6vet6 g napon behil

11. napirendi pont:
Egtebek
A napirendi ponthoz ktirdds, dszrev1tel
nem volt.

lril;lril"endi

pontot zdrt iildsen tdrgtalta
a Kdpviseld-testtiret, mery kr;ran jeg,,zdkdnyvben
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a

Petrik J6zsef polgdrmester megkdszom a venddgek jelenl6t6t 6s a k6pvisel6k munk
6jit, a

nyilt iil6st 19 6ra 00 perckor bezirla.

K. m. f.

20

