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lPetrik J6zsef polgdrmester kdszd,nti az til6sen megjelent k6pvisel6ket, a meghivott
.rend6geket, valamint az erdeklod6ket. Meg6llapitja, hogy a K6pviselo-testi.ilet 6 fcivel

lntinozatkepes. Szab6 Zsolt kdpvisel6 el6re jelezte, hogy nem tud r6szt venni a mai iil6sen. A
rmeghiv6t 6s az eloterjeszt6seket papir alapon 6s e-mailben is megkiildttik a k6pvisel6k

rr6szdre. Az ,,Egyebek" napirendi ponton beliil a kirphtaljai magyarok megsegit6s6rdl s2616

Jkezdem6nyez6stol, Fdlfbldi B6l6n6val ktitend6 ad6sv6teli szerzod6sr6l, valamint aB6ny6sz
Kultrirotthon udvariin 16v6 fak kiv6gds6val kapcsolatban trlrgyalniinak. Ismerteti a napirendet.



Pctrik Jduef potgrirmester a ,szavazds el6tt megdllapitja, hogt a KdpviselS-testillet 6 tagia

vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja a Kdpviselfi-testttlet iildsdnek napirendjdt.

Tokodaltar6 Kozs6g Onkormanyzatdnak K6pvisel6-testtilete egyhangri 6 igen szavazaltal, M
alribbi hatfu ozatot hozta.

6:

Tokodalt6r6 Kozsdg Onkorm6nyzatinak Kdpvisel6-testiilete elfogadja a 2015. riprilis 29-ei
til6s napirendj6t a kdvetkezok szerint:

Napirendi pontok:

| . Az eg6szs6 giigyi alapell6t ilst v e 9z6 szolgiitat6k be sz6mo I 6ia;: 6I
El6terj eszt6 : Petrik J6zsef polgilrmester

2. Besz6mol6 a Dorog 6s Tdrsdge Szocirilis Alapell6t6 Szolg6lat 2014. 6vi
tevdkenys69616l
El5terjeszto: Petrik J6zsef polg6rmester

3. Beszrlmol6 a Dorog 6s T6rs6ge Csal6dsegit<i ds Gyermekj6l6ti Szolg6lat 2014. 6vi
tev6kenysdg6rol
Eloterj eszt6 : Petrik J6zsef polgiirmester

4. A 20I 4. 6vi bels6 ellen6rz6si munkaterv v6grehajtSsar6l
El6terjeszt6: Petrik J6zsef polg6rmester

5. A r6gcs6l6irt6s megrendel6s6r6l
Eloterj eszt6 : Petrik J6zsef polgdrmester

6. A koz6tkeztet6s biaosit6s6val kapcsolatos dont6s
El6terj eszto : Petrik J6zsef polgiirmester

7. Beszitmol6 az elmrilt id6szakban elfogadott hatitrozatok v6grehajtrisitr6l, az iil6sen
szi.iletett hat1rozatok kihirdet6s6r6l, valamint a Tokodalt6r6i Polg:ir6r Egyestilet
besz6mol6j 6nak elfo gad6s6r6l
El<iterj eszt6 : Petrik J6zsef polg6rmester

8. Az Onkormanyzat 2014. 6vi ktilts6gvetds6r6l sz6l6 Il20I4. (11.25.) Onkorm6nyzati
rendelet m6dosit6sa
El6terjeszto: Petrik J6zsef polg6rmester

9. Az Onkorm6nyzat 2014. 6vi krilts6gvet6s6nek v6grehajt6s6r6l s2616 rendelet
megalkot6stir6l
Eloterj eszt6 : Petrik J6zsef polgiirmester

10. A pdnzbeli 6s termdszetbeni szociiilis ell6trisokr6l sz6l6 312015. (IL27.)
dnkorm6nyzati rendelet m6dosit6sa
El6terjeszto: Petrik J6zsef polgiirmester

1 1 . Brunszvik Terez Ovoda ny iri zitw a tartinarol
El6terj eszt6 : Petrik J6zsef polg6rmester

12. Helyi Epit6si Szabflyzat 6s Szabrilyoz6si Tervvel kapcsolatos k6rd6sek, 6szrev6telek
ElSterjeszt6: Petrik J6zsef polgiirmester

13. A 0215n helyrajzi szinnt 6s az 5727 helyrajzi szdmi ingatlanok pillySzat tttjdn
tcirt6n6 drtdkesit6sdr6l
El6terjeszt6: Petrik J6zsef polg6rmester

14. A fogorvosi iigyeleti ellit6sr6l
Eloterjeszt6: Petrik J6zsef polg6rmester



D6nt6s Felcsrit csatlakoz6si szand6kar6l

Hullad6kgazd6lkod6si T6rsul6shoz

El6terjeszt6: Petrik J6zsef polg6rmester

Egyebek

a Duna-V6rtes Koze Regiondlis

Frelel6s: Petrik J6zsef polg6rmester

Ilatirid6: azonnal

1,, napirendi Pont
A z e I d s a I g a g i at ap e ltdttis t v d g zf s zo tg rilt atd k b es zdmo ldi d r 6 I

Petrik J6zs dt'

melyet kikiil el

a K6pvisel6-

Szab6n6 Kurucz Aranka v6d6n6: nem kiv6nj a kiegesziteni a besz6mol6j6t, a felmeriil6

k6rd6sekre viilaszol.

p,etrik J6zsef polgfrmester: a bizottsdgi iil6sen sz6 esett arr6l, hogy a v6d6n6 az iskol6val

szorosan tartja akapcsolatot, amit ez'6ton szeretne megk<isz<inni. A vdd6noi munkfiiihoz az

0nkorm6ny iat - ereienez mlrten - minden se gits6get pr6b6l me gadni.

llov6bbi k6rd6s, 6szrev6tel nem volt a napirendi ponthoz'

petrik J6zsef polg6rmester a szavaz6s el6tt meg6llapitja, hogy a K6pviselci-testiilet 6 tagSa

rresz r6szt a szavazisban, majd szavaztsra bocs6tja ,,Az egdszs6giigyi alapell6t6st vegzo

srzolgriltat6k besziimol6jrir6l" tirgw el6terjeszt6sben szerepl6 V. hathrozati javaslatot,

tekintettel arra, hogy Szab6n6 Kurucz Aranka v6d6n6 szem6lyesen itt van a testiileti iil6sen.

lf okodalt6r6 K<izs6g $nkorm ilnyzathnak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 6 igen

s;zav azattal az alfbbi hatdr ozatot ho zza'.

'fokodaltrir6 K<izs6g Onkormrinyzatinak K6pvisel6-testi.ilete - ahatirozat mell€kletetkfpezo

tartalommal - elfogadja Szab6n6 Kurucz Aranka v6d6n6 2014. 6vi tev6kenys6g6r6l sz6l6

lbesz6mol6jrit.

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Ilatdrid6: drtesitds a ddntdst kdveto 8 napon beliil

A besz6mol6 a jegyzokdnyv mell6klet6t kepezi.

Petrik Jrfzsef polgdrmester a szavaz5s el6tt meg6llapftja, hogy a K6pviselo-testiilet 6 tagSa

vesz r6szt a szavazhsban, majd szavazhsra bocs6tja ,,Az eglszs6giigyi alapellStrlst vegzo

szolgSltat6k besz6mol6jfu6l tfurgyueloterjesd6sben szerepl6 I. hat6rozati javaslatot.

15.

16.



Tcrkodalt6r6 K6zs6g Onkorm ilnyzatinak K6pvisel6-testiilete egyhangri' 6 igen

szitv azatta! az alilbbi halir ozatot hozza:
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Tokodaltar6 Kozs6g OnkormrlnyzattnakK6pvisel6-testiilete - ahatdrozat mell6kletetk6pez6

tartalommal - elfogadja Dr. plzderka Miklos haziorvos 2014. 6vi tev6kenys6g6r6l sz6l6

be:sz6mol6j6t.

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester

Hatfridd: 6rtesit6s a dcint6st k<jvet6 8 napon beliil

A besz6mol6 aiegyzokdnyv mell6klet6t k6pezi'

petrik J6zsef polgfrmester a szavazfus el6It meg6llapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet 6 tagtra

vesz r6szt a szavazSsban, majd szavazdsra bocs6tja ,,Az eglszs6giigyi alapell6t6st vegzd

sirolg6ltat6k besz:imol6j 6rcll" targyiel6terjeszt6sben szereplo II. hat6rozati javaslatot'

Tokodalt6r6 Kozs6g onkorm 6nyzat6nak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 6 igen

sr,av azattal az alilbbi hatfu azatot hozza:

6

T'okodalt6r6 Kozs6g Onkorm6nyzathnakK6pvisel6-testiilete - ahatirozat mell6kletetk6pez6

tirrtalommal - elfogadja Dr. Szab6 Eva h6ziorvos 2014. 6vi tev6kenys6gdr6l sz6l6

besz6mol6j5t.

Irelel6s: Petrik J6zsef polgSrmester

Ilatfridd: 6rtesit6s a dont6st kovet6 8 napon beliil

l\ besz6moI6 a jegyzokdnyv mell6klet6t k6pezi.

petrik J6zsef polg6rmester a szavaziis elStt meg6llapitja, hogy a Kdpviselo-testiilet 6 tagSa

vesz r6szt a szavazdsban, majd szavazdsra bocs6tja ,,Az egdszs6gtigyi alapell6t6st vegz6

szolg6ltat6k besz6mol6j in6l" tirgyiel6terjeszt6sben szerepl6 III. hatilrozatijavaslatot.

lf okodalt6r6 Krjzs6g Onkorm ilnyzatdnak K6pviselri-testiilete egyhangri, 6 igen

s;zav azaltal az altbbi hatdr ozatot hozza:

!

'Iokodalt6r6 K6zs6g Onkormanyzattnak K6pviselo-testiilete - ahathrozat mell6kletdtkepezo

tartalommal - elfogadja Dr. F6lix Klara fogorvos 2014. 6vi tev6kenys6g6r6l sz6l6

1besz6mo16j6t.

.Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester

Hatfridd: 6rtesit6s a dtint6st kciveto 8 napon beliil

A besz6mol6 ajegyzokdnyv melldklet6t kepezi.



petrik J6zsef polgfrmes ter a szavazas el6tt meg6[apitja, hogy a K6pvisel6-testiilet 6 tagia

versz r6szt a szavazhsbem, majd szavazisra bocs6tja ,,Az egdszs6gtigyi alapell6ttist v6,gzo

szolg6ltat6k besz6mol6j6r6l' taryWel6terjeszt6sben szerepl6 IV. hatilrozatiiavaslatot.

T,okodalt6r6 K6zs6g Onkorm ftnyzatilnak K6pvisel6-testtilete egyhangri, 6 igen

sz"av azattal az aIilbbi hatir o zatot ho zza:

7l

Tokodaltar6 K<izs6g OnkormanyzatinakK6pvisel6-testiilete - ahatirozat mell6kletdtk6pez6

tartalommal - elfogadja Dr. Pezderka Gydngyv6r gyermekorvos 2014' 6vi tev6kenys6g6rol

sir6l6 beszilmol6j rit.

Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester

Etatiridd: 6rtesit6s a dont6st kdveto 8 napon beltil

A, besz6mol6 a jegyz6konyv mell6klet6t k6pezi'

2. napirendipont
Btesz6mol6 a Dorog 6s T6rs6ge Szociilis Alapell6trl Szolgflat 2014.6vi tev6kenys6g6r6l

I,etrik J6zsef polgirmester: a Dorog 6s T6rs6ge Szocirilis Alapell6t6 SzolgSlat vezetlje,

Lljbanyi TibornZ lJlene,hogy nem tudeljonni a testi.ileti til6sre, de az int6zm6ny tokodalt6r6i

t,:iephelyenek vezetdje, Simonekne Lampert Mariann jelen van.

Siimonekn6 Lampert Mariann telephely-vezet6: nem kivrlnja kieg6sziteni a besz6mol6t.

llov6bbi k6rd6s, 6szrev6tel nem volt a napirendi ponthoz'

lletrik J6zsef polgirmes ter a szavaz6s elott megdllapitja, hogy a K6pvisel6-testtilet 6 tagSa

tresz r6srt. a szavazhsban, majd szavazfsrabocsritja ,,Besz6mol6 a Dorog 6s T6rs6ge Szoci6lis

r\lapell6t6 Szolg6lat 2014.6vi tev6kenys6g6r6l" t{trgytt el6terjeszt6sben szereplo hatitozati

javaslatot.

lf okodalt6r6 K6zs6g Onkorm 6nyzat6nak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 6 igen

:;zav azaltal az aIilbbi hattn o zatot hozza:

'Iokodalt6r6 K6zs6g 0nkorm6nyzatfnak K6pviselo-testiilete - ahatitrozat mell6kletetkepezo

rfartalommal - elfogadja a Dorog 6s Tdrs6ge Szoci6lis Alapell6t6 Szolg6lat 2014. 6vi

rtev6kenys6g6r6l sz6l6 beszrlmol6t.

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester

Hat6rid6: 6rtesit6s a d<int6st kdvet6 8 napon beltil

A besz6mol6 ajegyzokOnyv mell6klet6t kdpezi.



3. napirendi Pont
B*sz6mol6 a Dorog 6s T6rs6ge Csalfdsegit6 6s Gyermekj6l6ti Szolgillat 2014. 6vi

tev6kenys69616l

petrik J6zsef polg6rmester: a Dorog 6s T6rs6ge Csal6dsegito 6s Gyermekjol6ti Szolg6lat

ve:zetoi a p6nziigyi 6s Szoci6lis Bizottsilg tildsdn vettek r6szt, mert 18.00 6r1ramin m6sik

tetepiil6s testtileti til6s6re kaptak meghiv6st. A P6nziigyi 6s Szoci6lis Bizottsdg, egyhangir 4

igen szavazattal elfogad6sra javasolta a beszrimol6t.

Tovribbi k6rd6s, 6szrev6tel nem volt a napirendi ponthoz.

pretrik J6zsef polgirmester a szavazhs elott meg6llapitja, hogy a Kdpvisel6-testiilet 6 tagSa

vesz r6szt a szavazhsban, majd szavazdsra bocsStja ,,Besz6mol6 a Dorog 6s T6rs6ge

Csal6dsegito 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat 2014.6vi tev6kenys6g6r6l" targyu el6terjeszt6sben

s z:erepl6 hatitr o zati j avas I atot.

Tokodalt6r6 K6zs6g flnkorm ilnyzatdnak Kdpvisel6-testtilete egyhangri, 6 igen

szav azattal az alihbi hatftr o zatot hozza:

z

Tokodaltar6 Kozs6g Onkorm6nyzattnak K6pvisel6-testtilete - ahatdrozat melldkletetkdpez6

tartalommal - elfogadja a Dorog 6s T6rs6ge Csal6dsegit6 6s Gyermekj6l6ti Szolgrilat 2014.6vi

tev6kenys6 9616l s2616 besz6mol6t.

F elelds: Petrik J6zsef polg6rmester

ftatiridd: 6rtesit6s a dont6st kdvet6 8 napon beliil

lr. be sz6mo 16 a jegy zokcinlv mell6klet6t klpezi.

4!. napirendi pont
z1 2014. dvi belsf ellenfrzdsi munkaterv vdgrehaitdsdrdl

IDetrik J6zsef polgSrmester: kdszonti Kutruczn6 Kov6cs Gyorgyi bels6 ellenort. A tavaly

erlfogadott bels6 ellenorzesitervnek megfeleloen megtcirt6ntek a bels6 ellenotzesi vizsg6latok.

I(utruczn6 Kov{cs Gyiirgyi bels6 ellen6r: szeretn6 megk<iszdnni a Penzigyi Csoport

rnunk5j6t, mert20l4. januSr 1-j6t6l az illlan$lilartis sz5mviteli rendje teljesen megv6ltozott,

rnely j elent6 s mennyis6 gti feladatt al j art e gyiitt. A k6rd6 sekre szivesen v6laszol.

ltovribbi k6rd6s, 6szrev6tel nem volt a napirendi ponthoz.

lletrik J6zsef polgdrmester a szavazds el6tt megrillapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet 6 tagSa

veszrdsfaszavazhsban, majd szavazhsrabocs5tja ,,A2014.6vi bels6 ellen6rz6si munkaterv

v6grehajt6sirol" t6,rgyh el6terjeszt6sben szerepl6hatftrozati javaslatot.

'tokodalt6r6 K6zs6g OnkormSnyzatinak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 6 igen
:;zav azattal az alttbbi hatfr o zatot hozza:
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Tokodaltar6 Kdzs6g onkormrlnyzatinakK6pvisel6-tgstiilele a20l4.6vi bels6 ellendrzdsi terv

ui,gr.huitarar6l sz6i6 besz6mol6t - a hatiirozat me[6kletetkepezo tartalommal - elfogadja'

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester

Hatirid6: azowtal

A b e sz rimo 16 a i e gy zokti nyv me ll 6klet6t kepezl

5. napirendiPont
A rrigcs dltiirtds megrendeldsirfll

orbert egy6ni v6llalkoz6t, aki a r6gcs6l6irt6s

z6t6l k6nunk be ajfnlatot,6s kettot6l erkezett

s meri.ilt fel a k6pviselok r6sz6tol' Az egyik'

tetolfudifi, illetve, milyen m6don tdrt6nik az

level6ben leirta, hogy az etetol6dak p6tl6stit

v6llalja, illetve az irt6szereket felv6ltva haszndlja, hogy a rrlgcs6l6k szewezete ne szokjon

hozzham5reganYaghoz.

D6r Norbert ery6ni v6llalkoz6: Az etet6l6da p6tl6s6t abban az esetben v6llalja, ha 6vi k6t

alkalomra ir arit szerzod1st az Onkorm ilnyzattal. Ezt kor6ban egy meghallgat6s soriin miir

t;;;n. E"i-;gt akalom eset6n nincs is drtelme a p6tl6snak, hiszen akkor rijb6l nem kell

elhelyezni irt6szirt, igy etet6l6d6t sem. Az etetolftd6kat az ajlnlathoz csatolt tetk'pvSzlat

elapj 6n hely ezi el, ki c sit elrej tve, ill etve k6b elkdte gel6kke I rc gziti.

lletrik J6zsef polgfrmester: Vannak. olyan int6zm6nyek, ahol kotelez6 az 6vi k6t irtis

elv6gz6se, ilyen a" Gardonyi G6za AltiI6nos Iskola, a Brunszvik Ter6z Ovoda 6s az

Eg6Jzs6ghaz. A Kulturotthonban 6s a kdzteruleten 6vi egy alkalommal vdgezn5nek irt6st,

uzal,hogy r6gcs6l6k 6szlel6se eset6n p6tirt6st rendeltink meg.

It'iildes G6bor k6pvisel6: Mi tortdnik akkor, ha egy adott r6szen jelzik, hogy elszaporodtak a

r:6gcs616k?

lD6r Norbert ery6ni v6llalkoz6: Terepszemle utiin, rlrajrinlatot ad az Onkormhnyzatrdszdte.

.tiildes Gribor k6pvisel6 k6rdezi, hogy tudna-e a kihelyezds ut6n par h6ttel informSci6t adni

iarr61, hogy mennyi m6reg fogYott?

D6r Norbert egy6ni vfllalkoz6: igen, szokta ellen6rizni a csapddkat lerak6s utdn.

Petrik J6zsef polgfrmester: mikor vdgeznl el az irtdst?

D6r Norbert egy6ni vr{llalkoz6: m6jus 3. het6ben

palla Zsolt k6pvisel6: K6rd6se, ha elhelyezzik els6 alkalommal az dsszes irt6szert az

etet6l6d6ban, ukko. nem lehets6ges, hogy egy 6llat mindet megeszi? igy ne* lesz hat6kony az



irt6s. Nem lehet megosztani az adagokat? Els6 alkalommal a fel6t tenn6nk az etetllfudilba,

eg;y-k6t h6t ut6n pedig a m6sik fe16t.

D6r Norbert egy6ni v6ltalkoz6: megoldhat6, igy fogja elv6gezni az irt6szer elhelyez6s6t.

Pretrik Jfzsef polgrirmester a szavazds elott meg6llapitja, hogy a Kdpvisel6-testiilet 6 tagsa

v<:sz rdsrt a szavazilsban, majd szavazdsra bocsritja ,,A r6gcs5l6irt6s megrendel6s6r<i1" tilrgyu

el6terj esa6sben szereplo hatfnozati j avaslatot.

Tokodalt6r6 K<izsdg Onkormtnyzatftnak KdpviselS-testtilete egyhangri, 6 igen

szav azatlal az alilbbi hatdt o zatot hozza:

z

1. Tokodaltar6 Kdzs6g 0nkorm6nyzat6nak K6pviselo-testiilete az Onkormrinyzat
fenntart6s6ban, mrikddtet6s6ben l6vo intezm6nyekben, valamint a kdzteriileteken

elv6gzend6 rhgcs6l6irt6s 6rdek6ben hatirozatlan idejti szerzoddst kot D6r Norbert
egy6ni v6llalkoz6val (2510 Dorog, Pataksor-als6 45.) a kovetkezS tartalommal:

Koztertilet 6vi egy alkaloml52 etet66llom6s brutt6 300.000 FV6v

Brunszvik Terdz6voda 6vi k6t alkalom brutt6 80.000 Ft/6v

Grlrdonyi Geza Altalinos Iskola 6vi k6t alkalom brutt6 50.000 Ft/6v

BinydszKultrirotthon 6vi egy alkalom brutt6 35.000 Ft/6v

PolgSrmesteri Hivatal 6s

Egeszseghin 6vi k6t alkalom brutt6 100.000 Ft/6v

2. Tokodaltrir6 Kozs6g Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testiilete felhatalmazza a

polg6rmestert a szerz6d6s al6irdsara, 6s sz0ks6g eset6n 300.000 Ft 6rt6khatinig a
p6tirt6s megrendel6sdre.

3. Tokodalt6r6 K6zs6g 0nkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testiilete az I-2. pontban 16v6

osszegek fedezetet az Onkormfunyzat2015.6vi kcilts6gvet6s6rol sz6l6 112015.(II.16.)

<inkorm6nyzati rendelet dologi kiad6sok elofulnyzat egy6b iizemeltet6si sor6b6l

biztositja.

tr'elel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Ilatririd6: a szerz6dds alSirilshra a dont6st kovet<! 15 napon beltil

6. napirendi pont
It kdz6tkeztet6s biztositfsfval kapcsolatos dtint6s

I,etrik J6zsef polgfrmester: az a javaslat fogalmaz6dott meg, illetve a Bizottsdg is
tifmogatta, hogy tov6bbi 1 6vre kossenek szolghltat6i szerz6ddst a Heira Gasztro Kft.-vel, 6s

az Onkorminyzat ne k6rjen be 3 furajSnIatot. Az Onkormanyzat viszont elv6rna kisebb

fbjleszt6seket, 6talakitdsokat az etleremben. Mtianyag poharak helyett p6ld6ul tivegpoharak
l,egyenek az asztalokon. A szerzodlstewezetet kidolgozn6nk 6s a jriniusi testiileti iil6sen
ilonthetne a K6pvisel6-testtilet.



Fi
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ajdnlatot.

T,rv6bbi k6rd6s, 6szrev6tel nem volt a napirendi ponthoz'

p,etrik J6zsef polg6rmester a szavazils elottmegrillapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet 6 tagtra

vosz r1srt. a szavazSsban, majd szavazfusta bocs6tja ,,A koz6tkeztet6s biztosit6s6val

kirpcsolatos dcint6s" tingyu el6terjeszt6sben szereplohatitrozati javaslatot.

Tokodalt6r6 K<izs6g flnkorm ilnyzatdnak Kdpviselo-testiilete egyhangri, 6 igen

s:zav azattal az alilbbi hatir o zatot hozza:

z

1. Tokodaltar6 K6zs6g Onkorm6nyzat(nak K6pvisel6-testiilete a 2015. jrilius 1. 6s a

20I6.jrinius 30. k6;dtti id6szakra vonatkoz6 kozetkeztet6si szolg6ltat6s megrendel6se

sor6n 
"lt"kint 

a h6rom 6rajdnlatbek6r6s6t6l, illetve apilyinat kiir6srit6l.

2. Tokodaltfr6 Kozs6g Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testiilete felhatalmazza a

polg6rmestert, hogy a kozetkeztet6s 2015. jirlius 1. 6s 2016. jrinius 30. kdz<itti

idOizatcUan tortlnobi^osit6sa 6rdek6ben folyasson targyal6sokat a Heira Gasztro Kft.

(2532 Tokodaltrlr6,Tdmautca 1.) tigyvezet6j6vel 6s a vonatkoz6 szeruod6stervezetet

terj essze a Kdpvisel6-testiilet el6'

Irelelds: Petrik J6zsef polg6rmester

Ilatfrid6: folyamatos

l/. napirendi pont
llesz6mol6 az elmrllt id6szakban elfogadott hatilrozatok v6grehajtdsir6l, a zfrt iil6sen

riziiletett hatirozatok kihirdet6s6r6l, valamint a Tokodaltir6i Polgfr6r Eryesiilet

beszdmol6j 6nak elfogadfsdr6l

lpetrik J6zsef polgirmesterz az elmirlt testiileti iil6sen elfogadott hatirozatok v6grehajt6sar6l

r;z6mol be, valamint a Polg6r6rs6g besz6mol6j6t tartalmMZa az el6terjeszt6s.

.Filip Csabdn6 alpolgfrmester: nagyrl,szt 17:00 6ra 6s 20:00 6ra kdzott tartanak szolg6latot'

.Mi6rt pont ebben azidoszakbarfl

petrik J6zsef polgfrmesterz ez egy vrillalt id6szak, vdlem6nye szerint nem csak ennyi

szolg6lat volt.

Nagy D6nes polgdr6r: Nem a teljes szolgdlati id6szak van leadva, az Onkormtnyzat fel6 20

Srdval kell elsz6molni. K6s6 este, 6s 6jjel is teljesitenek szolg6latot.



pe trik J6zsef polgrirmes ter: az el6z6 h6napban k<iriilbeliil 200 6ra volt a szolg6lati ido.

Pertrik Jtizsef polgrirmester a szavazfus el6tt meg6llapitja, hogy a K6pviselo-testtilet 6 tagja

vesz r6szt a szavazdsban, majd szavazdsra bocs6tja ,,Besziimol6 az elmirlt id6szakban

elfogadott hatarozatok v6grehajt6str6l, a ziirt iil6sen sziiletett hatitrozatok kihirdet6sdr6l,

va.lamint a Tokodaltrir6i Polg6r6r Egyesiilet beszrimol6jrinak elfogad6sSr6l" ttttgyu

elr5terj esztdsben szerepl6 II. hatrlrozati javaslatot-

Trrkodalt6r6 Kdzs6g Onkormhnyzatinak K6pvisel6-testiilete egyhangri, 6 igen

szav azattal az alitbbi hatir o zatot hozza:

Trrkodalt6r6 Krizs6g Onkorm6nyzatfnak K6pvisel6-testiilete elfogadja a Tokodaltrir6i

Polg6r6r Egyesillet dokumentummal (szolg6lati onszftm) alittftmasilott - ir6sbeli

besz6mol6j 5t, a2015. m6rcius h6napban teljesitett szolgitlatfr6l.

F,elel6s: Petrik J6zsef polg6rmester

If atirid6: a civil szewezet6rtesft6s6re a d<jnt6st k<ivet6 8 napon beliil

K.6sa Zsolt k6pvisel6, bizottsdgi elniik 19 6ra 00 perckor t|vozott a testtileti til6sr6l.

Petrik Jr6zsef polgirmester a szavaz6s el6tt megrillapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet 5 tagSa

vesz r6szt a szavazdsban, majd szavaz6sra bocs6tja ,,Besziimol6 az elmtlt id6szakban

elfogadott hathrozatok v6grehajt6s6roI, a z6rt iil6sen sziiletett hatfrozatok kihirdet6s6r6l,

valamint a Tokodalt6r6i Polg6r6r Egyesiilet besz6mol6janak elfogad6s6r6l" targyu

e I 6terj e s zt6 sb en szerep lo hatdr o zati j avasl atot.

Tokodaltdr6 Kdzs6g Onkorminyzat|nak Kdpvisel6-testtilete egyhangri, 5 igen

szav azatlal az alilbbi hatttr o zatot ho zza;

z

Tokodalt6r6 K<izs6g OnkormrinyzatlnakK6pvisel6-testi.ilete a2015. marcius 18-ai 6s a2015.
riprilis 1-jei iildsen elfogadott hatfirozatokv6grehajtSsrlr6l sz6l6 besz6mol6t elfogadja.

Felelds: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatirid6: azornal

8. napirendipont
Alz hnkormdnyzat 2014. dvi ktiltsigvetdsdrdl szdld 1/2014. (1L25.) dnkormdnyzati rendelet

mddosltdsa

Petrik J6zsef polgdrmester: a zhrszirmadhsi rendelet elfogad6sa elott m6dositanunk kell a
tavalyi kdlts6gvetdsi rendeletet. A Pdnziigyi 6s Szociiilis Bizottsrig tdrgyalta az eloterjeszt6st
6s 4 igen szavazattal elfogadrisra javasolta a rendelettewezetet.
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petrik J6zsef polgfrmes ter a szavaz6s el6tt megallapitja, hogy a Kdpviselo-testiilet 5 tagia

v€,SZ r*srt a szavaz6sban, majd szavaz6sta bocs6tja ,,AZ onkOrmanyZat 2014' 6Vi

ktilts6gvet6s6r6l sz6l6 ll20l4. (II.25.) onkormanyzati rendelet m6dosit6sa" tt"rgyi

el,Sterjeszt6sben szereplo rendeletalkot6si javaslatot'

Tokodalt6r6 K6zs6g OnkormanyzatilnakK6pvisel6-testiilete egyhangri, 5 igen szavazattal az

al6bbi rendeletet alkotj a:

Tokodalt6r6 K0zs6g Onkormfnyzat{ntk K6pvisel6-testiilete elfogadja a 612015- (V.5.)

iirnkorm6nyzati rendeletet az Onkormfnyzat 2014. 6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 ll20l4'

(II.25.) iinkorminyzati rendelet mridositisfr6l

A rendelet aiegtz1konyv melldkletdt kdpzi.

9,, napirendi Pont
)t, Oinor*riiyzat 2014. dvi khltsigvetisdnek vdgrehaitdsdrtil saitd rendelet megalkotdsdrdl

p,etrik J6zsef polg6rmester: a tavalyi kdlts6gvetds v6grehajt6s6r6l kell elfogadni a rendeletet

a K6pvisel6+esttiietnek. A P6nziigyi 6s szoii6lis Bizotts6g tfutgyalta 6s 4 igen szavazattal

elfogad6sra j avasolta a rendelettew ezetet.

petrik J6zsef polgfrmester a szavazlis el6tt meg6llapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet 5 tagia

v'esz rcsrt a szavaz1sban, majd szavazhsta bocs6tja ,,Az Onkorm6nyzat 2014' 6vi

kolts6gvet6s6nek v6grehajt6s6r6l sz6l6 rendelet megalkot6shr6l" tfurgyri el6terjeszt6sben

szerepl6 rendeletalkot6si javaslatot.

llokodaltar6 K<izs6g Onkormanyzatinak K6pviselo-testiilete egyhangri, 5 igen szavazattal az

al6bbi rendeletet alkotj a:

Tokodalt6rti Kiizs6g Onkorminyzatinak K6pvisel6-testtilete elfogadja a 712015. (V.5.)

iinkormrinyzati rendeletet az Onkormdnyzat2014.6vi kiitts6gvet6s6nek v6grehajtisrir6l

,4, rendelet a jegzdk1nyv mell|kletdt kdpzi.

.10. napirendi Pont
A p6nzbeli 6s term6szetbeni szociflis ellitfsokr6l sz6l6 312015. (1I.27.) iinkorminyzati

rendelet m6dosit6sa

'T6th G6bor jegyz1 elmondja, hogy 2015. 6prilis l-j6n ismdt m6dosult a szoci6lis

igazgat3sr6l 6s a szoci6lis elllt6sokr6l sz6l6 1993. 6vi III. torvdny. Aprilis 1-j6vel hatillyht

vesztette az a felhatalmazo rendelkez6s, mellyel helyi rendeletben szabSlyozni lehetett az

aktiv koruak ell6t6s6ra val6 jogosults6g felt6teleit. A pdnzbeli 6s term6szetbeni szoci6lis

ell6t6sokr6l s2616 312015.(1I.27.) <inkormfunyzati rendelettink 9. $-a szabillyozza az aktiv

korriak ell6tasanak jogosults6gi feltdtelek6nt, hogy a lak6kornyezetet rendben kell tartanai a

k6relmez6nek. Az aktiv koruak ell6t6s6val kapcsolatos feladatokat 2015. mrircius 1-j6t6l a

jrir6si hivatalok letjak el. Az Esztergomi Jar6si Hivatal illet6kes munkatarsainak a



lak6kdrnyezetrendezeftsdgdt teh6t vizsg6lnia kellett. Az Szt. villtozdsa miatt viszont hat6lyon

kivgl kell helyezntink, ert a rendelkezdst. Az aktiv koruak ell6t6sanak megitdl6se sor6n a

lak6kdrnyezet rcndezetts6ge teh6t mrir nem lehet felt6tel, viszont az ellteqeszt6sben azt

javasoljuk, hogy a teleptil6si lakhatdsi t6mogat6s odait6l6s6nek felt6telek6nt tov6bbra is

sz:erepeljen ez az eloirds.

Petrik J6zsef polgfrmester a szavaz6s elott megrillapitja, hogy a K6pviselo-testiilet 5 tagia

vesz r6szt a szavazisban, majd szavazfrsra bocs6tja ,,A pdnzbeli 6s term6szetbeni szoci6lis

el16t6sokr61 sz6l6 312015. (11.27.) <inkormiinyzati rendelet m6dosft6sa" tirgyu el6terjeszt6sben

szrerepl6 rendeletalkot6si j avaslatot.

Tokodalt6r6 Kdzs6g OnkormSnyzat6nak K6pvisel6-testtilete egyhangri, 5 igen szavazattal az

al ribbi rendeletet alkoti a:

Tokodaltdr6 Kiizs6g Onkormfnyzathnak K6pvisel6-testiilete elfogadja a 812015. (V.5.)

ii.nkormdnyzati rendeletet a p6nzbeli 6s term6szetbeni szocirilis ellftfsokr6l sz6l6 312015.

(l;"1.27 .) iinkormrinyzati rendelet m6dosftisf 16l

A rendelet a jegz6konyv melldkletdt kdpzi.

11. napirendi pont
A. Brunszvik Ter6z 6voda nyfri zirvatartr{sdr6l

Petrik J6zsef polgirmester: az 6voda nydri zSwa tartisirol dcinten6nk, mely id6szakban

elvlgezzik a tisztas6gi fest6st, nagytakarit6st. A P6nziigyi 6s Szoci6lis Bizottsiig tirgyalta az

eloterjeszt6st 6s egyhangri 4 igen szavazattal elfogad6sra javasolta.

P'etrik J6zsef polgfrmester a szavaz6s elott meg6llapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet 5 tagja

vesz r6srt a szavazfusban, majd szavazfsra bocs6tja ,,A Brunszvik Ter6z 6voda nyiti zitwa
trrrtiis6r6l" titr gyu el6terj eszt6sben szereplo hat6rozati j avaslatot.

T'okodaltdr6 Krlzs6g Onkorm|nyzatdnak K6pvisel6-testi.ilete egyhangri, 5 igen
gzav azattal az alilbbi hatir ozatot ho zza:

2

l'okodalt6r6 Kozs6g 0nkorm6nyzathnakKdpviselo-testiilete a BrunszvikTer6z Ovoda ny6ri
zfiwatartilsi rendj6t az alabbiak szerint hatitrozzameg:
lr BrunszvikTerdz 6voda - anytri karbantart6si feladatok elv6gz6se miatt - 20l5.jri1ius 27-
t6l 20I 5. augusztus I 4-ig z6wa tart.

Irelel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Ilatfridd: azintdzmlnyvezeto 6s a lakossilgtitjekodatdsa a d<int6st kovet6 5 napon beliil
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12,. napirendi pont
Hetyi frpftdsi Szabdtyzat 6s SzabtrtQoztisi Tervvel kapcsolatos kdrddsek, dszrevdteleh

prctrik J6zsef polgirmester: harom k6r6s 6rkezerr be a helyi szabillyozirsi terv 6s 6pit6si

sz:,ab6lyzat m6Josii6s6val kapcsolatban. A TD '94 Kft, valamint Nagy B61a k6relm6vel

kapcsolatos el6terjeszt6st visszavonom. Mindk6t k6relmez<ivel szem6lyes egyeztet6sre van

sz:i.iks6g, hogy pontosan l6ssuk mit szeretn6nek k6rni, illetve, hogy ez megval6sithat6-e? A
hrrrmadik k6relem Jurkovics S6ndort6l, a hentesiizlet tulajdonos6t6l 6rkezer1, aki a hentesbolt

m6g6tti teriiletet szeretn6 megv6s6rolni, fejleszteni. Mindharom k6rd6sben p6nteken

"1;y-.rt.tt.k 
a V6ti Kft. munkat6rs6val. Jurkovics S6ndor k6relm6t tovdbbi egyeztet6s n6lktil

timogatom. A P{nziigyi 6s Szoci6lis Bizottsfugtdrgyalta az eloterieszt6st 6s egyhangri 4 igen

szzavazattal elfogad6sra j avasolta ahatStozati j avaslatot.

petrik J6zsef polgr[rmester a szavaz6s elott megdllapitja, hogy a K6pvisel6-testlilet 5 tagja

v,ssz r6szt a szavazdsban, majd szavazhsrabocs6tja ,,Helyi Epit6si Szabfrlyzat 6s SzabSlyoztisi

Terwel kapcsolatos k6rd6sek, 6szrev6telek" tiirgyri napirendi ponton beliil ,,Jurkovics S6ndor

irrgatlanv6sarlSsi k6relme" tiirgyf el6terjeszt6sben szereplo hatirozati javaslatot.

T'okodaltrir6 Kozs6g Onkorm ilnyzatilnak K6pvisel6-testtlete egyhangri, 5 igen

s:zav azattal az alilbbi hatttr o zalot hozza:

z

1. Tokodalt6r6 Kdzs{g Onkormanyzattnak K6pviselo-testi.ilete tdmogatja Jurkovics

S6ndor, Tokodalt6r6, J6zsef Attila utca l432ll helyrajzi szirn:6 ingatlan

tulajdonosanak k6relm6t, 6s a 143215 helyrajzi szim'l ingatlanb6l - a hat{rozat

mell6klet6t kepezo rajz szerint- ingatlanr6szt 6rtdkesit a k6relmez6 r6szdre.

2. Tokodalt6r6 Krizs6g Onkorm6nyzatdnak Kdpvisel6-testtilete ahatfirozat l. pontj6ban

r1gzitett ingatlan megoszthat6s6ga 6s 6rt6kesit6se 6rdek6ben a teleptil6srendezdsi

eszk<izclk, a Vajaskriti dtil6 - Gete utca belteriileti hatrlr ftltal hatfirolt teriileteinek

m6dosit6siival egy elj6r6sban m6dositja a Tokodaltiir6, l432ll helyrajzi sz6mu,

valamint a TokodaltfuS, 143215 helyrajzi szdtnu ingatlanra vonatkoz6 el6ir6sokat.

3. Tokodaltrlr6 Kozs6g Onkormrinyzatlnak K6pvisel6-testtilete a hatitozat l-2.
pontj6ban foglaltak v6grehajt6s6t akkor v6llalja, amennyiben Jurkovics S6ndor a

teleptil{srendez6si eszkdzok m6dosit6s6val, az ingatlanmegoszt6ssal 6s az

6rt6kesit6ssel kapcsolatos koltsdgeket v6llalja.

Ilelelds: Petrik J6zsef polg6rmester
llatdrid6: a k6relmez6 6rtesit6s6re a ddnt6st kdvet6 8 napon beltil

lPetrik J6zsef polgirmester: A m6sik k6t k6relmez6vel egyeztetnek a k6relmekben

lbglaltakr6l.
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13'. napirendi Pont
A yn;/I hetyiajzi szdmrt ds az 5727 helyrajzi saimfi ingatlanok pdlyrizut litidn tdrtinf

drtdkesitdsirril

Pr:trik J6zsef polg6rmester: A K6pvisel6-testiilet pillyinalot irt ki az onkormfnyzat-

sz:ok6sos m6d mellett egy rekl6mrijsdgban is megjelenikapillyazat kiir6s6ra val6 utalSs.

petrik J6zsef polgdrmester a szavaz6s elott meg6llapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet 5 tagia

vesz r6,szt a szavaz1sban, majd szavazilsta bocs6tja ,,A 02l5ll helytaizi szttmt es az 5727

helyrajzi szfrni ingatlanok pillyi,,at ritj6n tdrt6no 6rt6kesft6s6r6l" targ;ru el6terjeszt6sben

s:z erepl 6 hatftr ozati javasl atot.

Tokodalt6r6 Kozs6g onkorm6nyzatilnak K6pvise16-testiilete 4 igen, 1 nem

s:zav azattal az alSbbi hat6r ozatot hozza:

l'okodalt6r6 Kd zs6 g 0nkorm6ny zatSnak Kdpviselo-testtilete

sz6l6 212013. (II.19.) onkormanyzati rendelet alapjan - a

tirytalommal - m6sodik alkalommalispillyazatot ir ki
1) a Tokodalt6r6, 02l5ll helyrajzi sztnnu, 171437 m2

az Onkorm ilnyzat vagYonSr6l
hattrozat mell6klet6t k5Pezo

nagys6gri ktiltertileti ingatlan,

valamint a
2) a Tokodaltrir 6, 5727 helyrajzi szitmu, 19308 m2 nagysitglii- zilrtketti ingatlan

d:rt6kesit6se 6rdek6ben.

llelel6s: Petrik J6zsef polg6rmester

llatririd6: azonnal

A p 6ly lzatok a i e gy zokd n1w mell 6kl et6t k6p e z ik.

,14. napirendi pont
,4 fo gorv o s i iig eleti e lldtds rd I

lpetrik Jrfzsef polg6rmester: A fogorvosi tigyeletet a Dorogi T6bbc6hi Kist6rs6gi TarsulSs

1itjiin kiv6ntuk ell6tni a Tiirsul6shoz tartoz6 15 telepiildsen. A Trirsul6s tobbszor tirgyalt a

lkdrd6sben, egyeiletett a fogorvosokkal. Az tigyeleti ell6tris dorogi kdzponttal a kev6s

fogorvos 6s az alacsony OEP frnanszirozfus miatt nem val6sul meg. A fogorvosi iigyelet

,sll6t6sa torv6nyi kdtelezetts6ge az Onkorm6nyzatnak, ezdrt felvettiik a kapcsolatot a

tegkozelebbi iigyeleti ell6t6st binosit6 eg6szs6gtigyi int6zm6ny fenntart6jtxal, a Tatabilnyai

Megyei Jogti V6ros Onkorm6nyzatfnak illet6keseivel. Tatab6nya Onkormfunyzata a Szent

Borbiila K5rhdzftj6n2015. m6jus 1. napjrit6l biztositanii a fogorvosi iigyeletet. Az tigyelet
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pontos helye: Szent Borbrlla K6rhhz, Tatab6nya, D6zsa Gydrgy tfi 77 . Az iigyeleti ell6t6s6rt

az: OnkormSnyzatnak 22 FUlakoss6gsz6m/6v hozzitifrulfust kell fi zetnie.

Prctrik J6zsef polgirmester a szavaz6s el6tt meg6llapitja, hogy a K6pvisel6-testtilet 5 tagia

vesz r6szt a szavazdsban, majd szavazdsra bocs6tja ,,A fogorvosi tigyeleti elliitiisr6l" tatgyu

e 1 6terj e szt6 sb en szerep 16 hatitr o zati j avasl atot.

Tokodalt6r6 Kozs6g Onkormhnyzat|nak K6pviselo-testiilete egyhangri, 5 igen
sz:av azattal az alilbbi hattr o zatot hozza;

I'

Tokodaltrir6 Kdzs6g Onkorm6nyzatinak K6pviselo-testiilete a hatfurozat mell6klet6t kepezo
tartalommal meg6llapod6st k<it Tatabfunya Megyei Jogri Varos Onkorminyzat|val (2800

Tatabinya, F6 t6r 4.) a fogorvosi tigyeleti ell6tSs biztosit5sa 6rdek6ben.

Felel6s : Petrik J6zsef polgiirmester
Ilatf rid6 : a megfilapodds aliirdsdra: 207 5 . rlprilis 3 0.

A. Me g6llapod6s a j e gyz6k<inyv mell6klet6t kepezi.

1:5. napirendi pont
Driint6s Felcsrlt csatlakozrisi szfnd6kfrtfl ^ Duna-V6rtes Kiize Regionflis
IJtullad6kgazdrilkodf si Tfrsullshoz

Petrik J6zsef polgdrmester: Tokodalta6 K6zs6g Onkormrlnyzata jelenleg m6g tagia a
Dluna-V6rtes Kdze Region6lis Hullad6kgazd6lkodrlsi Tarsul6snak. A K6pvisel6-testiilet

kor6bban jeleae kil6p6si szfundekdt, de egy folyamatban l6vo rekultiv6ci6s munka

befejez6s6ig a Trirsul6s tagjai kell, hogy maradjunk. Az6ta nem fizettinktagdijat csak az6rt

vagyunk benne hogy maga a projekt nem hifsuljon meg. A Szab6lyzat azt mondja ki, hogy

minden egyes bel6p5 onkormrinyzat beldp6sdhez. valarrennyi tagdnkormfinyzatnakhozzhkell
jlirulnia.

Petrik J6zsef polgfrmester a szavazis elolt meg6llapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet 5 tagja

vesz rdszt a szavazilsban, majd szavazilsra bocsrltja ,,Dtint6s Felcsft csatlakoz6si sz6nddk6r6l

a Duna-V6rtes Kcize Regiondlis Hullad6kgazd6lkodrisi T6rsul6shoz" titrgy:i el6terjeszt6sben

s:zerepl6 hatin ozati j avaslatot.

T'okodalt6r6 Kdzsdg Onkorm|nyzatdnak K6pvisel<i-testtilete egyhangri, 5 igen
s:zav azattal az alfbbi hatfir ozatot ho zza;

0

T'okodalt6r6 K<izs6g 0nkorm6nyzatinak K6pvisel6-testiilete a Magyarorszdg helyi
dnkormrinyzatair6l szol6 2011. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny 89. $ (1)-(2) bekezdese, tov6bb6 a
Duna-Vdrtes K<ize Region6lis Hullad6kgazdrllkodrisi Tarsulls Tarsulisi Meg6llapodrisanak
vonatkoz6 rendelkez6sei alapjdn - min6sitett tdbbsdggel hozott hatftrozatdval - hozzfijirul
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ahl kdz letelt6t kdvet6en 6s

al tagk6nt csatlakozzon a

Dt

Ferlel6s: Petrik J6zsef polgii ester

H:atririd6: Duna-v6rtf. 
"Kor. 

Regiondlis Hullad6kgazd6lkod6si Tarsul6s t6i6kodat6s6ra a

dc,ntdst k<iveto 8 naPon beliil

16. napirendi Pont
Egyebek

Prstrik J6zsef polgirmes terz ttiekoztatja a kdpviseloket, hogy egy c6gx6f k6relem 6rkezett be

a volt strandfiirdo 6s c6lra kiv6nja haszn6lni

az:. ingatlant A k 69 20 6vre 6'000'000 Ft

Or;sze!6rt b6reln6 soknak tattia, 10 6vben

gondo-lkodik. Ez a k6pvisel6ket, illetve a

vdlem6nyeket varj

Schubert J6nos k6pvisel6: A 10 6ves id6tartamri b6rleti szerzodls tSmogathat6 v6lem6nye

sirerint.

Fiildes G6bor k6pvisel6: Nincs kdzmuvesitve a tertilet, r6ad6sul tele van szem6ttel.

petrik J6zsef polgirmester: Uszodakdnt nem lehetne hasznositani az ingatlarfi. Varhat6an a

kovetkez6 i.il6sre r6szletesebb, kidolgozott b6rleti szerzoddst terjesztiink a K6pvisel6-testiilete

el6. M6sik t6ma, az,,Egyebek" napirendi ponton beliil, hogy a B6ny6sz Kulturotthon udvar6n

l6v6 jegenyefakr6l iriit 6gak tdmek le. A lak6k k6rik a f6k kiv6g6s6t, mert gyakori, hogy

sz1razigul nUmak a koztertiletre. A Fire-Rescue Team Kft. 15.000 Ft/darab 6ron villlalia a

f6k kiv6g6sdt. Javasolta, hogy minden fa legyen kivdgva, mert a tetejtik vissza van szhradva.

lr Korny-ezetv6delmi Klub is k6ri, hogy v6gj6k ki a Bany6sz Kulturotthon tertiletdn l6vo fi.kat-

I'etrik J6zsef polgdrmester a szavaz6s elott meg6llapitja, hogy a K6pviselo-testtilet 5 tagja

yesz r6szt u rruuui6"ban, majd szavazhsrabocs6tja az alilbbihathtozati javaslatot:

,,,Tokodaltdr1 Kozsdg )nkormdnyzatdnak KdpviselS-testi.ilete a Bdnydsz Kultilrotthon

r.dvardn taldlhat6 Z ib iegenyefa kivdgdst elrendeli 6s megbizza a Fire-Rescae Team Kft.-t

1'sz6khelye: 2532 Tokoilaltdr6, Mdricz Zsigmond u. 17.) hogy brutt1 15.000 Ft/db dron

vdgezze el a fdk kivdgdsdt. "

Itokodalt6r6 Kozs6g flnkorm inyzatilnak K6pviselo-testiilete egyhangri, 5 igen

:;zav azatlal az alilbbi hatir o zalot hozza:
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Tcrkodaltar6 Kozs6g Onkormany zatinakK6pvisel6-testi.ilete a Bany6sz Kultiilotthon udvaran

tal6rhat6 7 db jegenyela tivagast elrendeli 6i megbizza a Fire-Rescue Team Kft.-t (sz6khelye:

25;32 Tokodalt6r6, Nt6ri"' Ziigmond u. 17.) hogy brutt6 15.000 Fvdb aron v'gezze el a f6k

kiv6g6s6t.

Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester

Hatirid6: 6rtesit6s a d<int6st kdvet6 8 napon beliil

petrik J6zsef polgirmester: megkereste 6t Kov6cs Istv6n, tokodaltar6i lakos azzal a

javaslattal, hogy a K6pvisel6-testiilete csat nemes

kezdem6ny ez6shez, mely a Katpitalian c6lul'

Kov6cs Istv6n ,r.- ,r"rlt te, ha p6tt vag re' aA'

szreretn6, ha TokodaltSr6 neve alitr futna ez kiil<in

krzel6se 6s nyilvrlnt artdsa 6rdek6ben alsz6ml6t kell nyitnunk. A tegnapi megbesz6ldsen

hatfro4ikel, hogy az onkormfunyzatfoszerepet v6llal az iigyben.

Fiildes Gdbor k6pvisel6: Ha nagy mennyis6gri ruhanemri 6rkezne, hol lehetne t6rolni?

petrik J6zsef polgirmester: A Binyhsz Kultrirotthonban. A szavazhs el6tt megSllapitja'

hogy a K6pviseio-tlstiilet 5 tagja u"r" 16"^ a szavazfsban, majd szavazitstabocs6tja az alilbbi

hatttr ozati iavas I atot :

,,Tokodaltdr6 Kozsdg Onkor viselI-testi)lete csqtlakozik, ahhoz a helyi

Irtkosok dltal indftott nemes mely a Kdrpdtaljdn dl6 mag/ar lakossdg

trimogatdsdt - tart1sdlelmiszer, ruhanemfi, pLnzadomdny kdnetlen eliuttatdsa eg kirpdtaliai

t,elepi)ldsre - tfrzte ki cdlul.

l"okodaltdr, K6zs6g Onkormdnyzatdnak KdpviselS-testi)lete felhatalmazza a polgdrmestert,

hog,t a pdnztdmogitdsok katan kezeldse ds nyilvdntartdsa |rdekdben alszdmldt nyisson az

()nkormdnyzat s zdmlav ezetS pdnzint dzetdndl' "

lf okodaltdr6 Kozs6g flnkorm ilnyzathnak K6pvisel6-testtilete egyhangri, 5 igen

s;zav azattal az alilbbi hatin ozatot hozza:

!

1. Tokodalt6r6 Kdzs6g OnkormrlnyzatfinakK6pvisel6-testiilete csatlakozik, ahhoz a helyi

lakosok 6ltal inditott nemes kezdemdnyezlshez, mely a Karphtaljan 616 magyar

lakoss6g t6mogat6srlt - tart6selelmiszer, ruhanemu, penzadomhny kdzvetlen eljuttat6sa

egy kitrpitaljai telepiil6sre - ttizte ki c6lul.

2. Tokodaltar6 Kdzs6g Onkorm6nyzatfunak Kdpvisel6-testtilete felhatalmazza a

polg6rmestert, hogy a plnndmogat6sok kiil<in kezel6se 6s nyilvrlntarthsa 6rdek6ben

alszdmlfutnyissonazOnkormfunyzatszhmlavezetopenzintlzetdnfl.

Felel6s: Petrik J6zsef polgdrmester

Hat{rid6: azonnal
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Petrik J6zsef Po
kdzforgalom has

annak 6rdek6ben
6rtt6kesiten6 az OnkormdnyzaLrlsz5re ert az ingatlant'

petrik J6zsef polg6rmester a szavazds elott meg6llapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet 5 tagia

v e: sz r d szt a sziv azisban, maj d szav azdsr a bo c s ritj a az aIilbbi hatfu ozati jav as I atot :

,,',lokodaltdr6 KAzsdg )nkormdnyzatdnak Kdpvisel1-testiilete megvdsdrolia Folfuldi Bdldn6,

2li32 Tokodattdr6, V:ajasktiti 6 111. szdm alatti lakos tulajdondban l6vd Tokodaltdr6, 2275

eSgtenlit ki az elad6 rdszdre.

T,tkodaltdr1 Kazs1g Onkormd atdnak KdpviselS-testiilete felhatalmazza a polgdrmestert a

htttdrozat mettdklel1t lctipezd megdllapodds ald[rdsdra, valamint az addsvdteli szerzddds

megkatdsdvel knpcsolatosfeladatok elldtdsdra, az addsvdteli szerzfldds aldfrdsdra-"

Tokodalt6r6 K6zs6g flnkorm 6nyzat6nak K6pvisel6-testi.ilete egyhangri, 5 igen

sz,,av azaltal az alttbbi hat|t o zatot hozza:

0

1. Tokodaltar6 K<izs6g Onkorm6nyzatinak Kdpvisel6-testiilete megvilsarolja Ftilftldi
8616n6,2532 Tokodaltdr6, Vajaskriti dtil6 1ll. szlm alatti lakos tulajdon6ban l6v6

Tokodalt6r 6,2275 helyrajzi szilmu, kivett saj6t haszn6 sti belteruleti

ingatlant brutt6 357.000 Ft v6tel6ron, mely vdtelfrataz m' 1,5 m6ter

hosszfs6gri ak6cfa 6tad6sitval egyenlit ki az elad6 t6sz6te'

2, Tokodaltar6 Kcizs6g Onkormanyzattnak K6pvisel6-testtilete felhatalmazza a

polgrirmestert a hatirozat mell6klet6t kepezo meg6llapodits alfuititsitra, valarninl az

ad6sv6teli szerz6d6s megkdt6s6vel kapcsolatos feladatok ell6trlsara, az adrisv6teli

szerzldds alfiirhsf,ra.

Irelel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Ilat6rid6: folyamatos

IDetrik J6zsef polgirmester megk<iszoni a vend6gek jelenl6t6t 6s a k6pvisel6k munk6j6t, az

til6st 20 6ra 30 perckor bezhria.

K. m. f.
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