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Petrik J6zsef polgrirmester a szavazds el6tt meg6llapitja, hogy a K6pvisel6-testtilet 6 taga
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazilsra bocs6tja a Kdpvisel6-testtilet i.il6s6nek napirendJ6t
az elhangzott stir 96 s s6 gi inditvrinnyal e gytitt.

Tokodaltrlr6 Kcizsdg Onkormanyzatinak K6pvisel6-testiilete egyhangri 6 igen szavazattal, az
al6bbi hatir ozatot hozta.

Tokodaltrir6 K6zs6g onkormrinyzatfnak Kdpvisel6-testiilete elfogadja a 2015. mSjus 27-ei'iil6s napirendjdt a kcivetkez6k szerint:

.Napirendi pontok:

1" KO lakoss6gi kdrd6sek, 6szrev6telek
2. Az ulajdon6ban l6v6lakrlsokkal kapcsolatos d<int6sek

El6terjeszt6: Petrik J6zsef polgdrmester
3. Ddntds az ingatlarrok bdrbeadds6r6l

El6terj eszt<i : Petrik- J6zsef polg6rmester
4. A Grirdonyi Geza Altalinos Iskola gdzszolgdltat6s6val kapcsolatos dcintds

El6terjeszt6: Petrik J6zsef polgiirmester
5. Ddnt6s a G6rdonyi Geza Altalilnos Iskola miik6dtet6s6rol

El6terjeszt6: Petrik J6zsef polg6rmester
6. Pitlydzat benyrijt6sa a gyermek6tkeztet6s felt6teleit javit6 fejleszt6sek tiimogat6srira

El5terjesao: Petrik J6zsef polg6rmeste
7. Egyebek - A Tokodaltrir6i polg6r6r Egyestilet besziimor6ia

Ilelel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
I{at6rido: azortnal

1'. napirendi pont
I(tizmeghallgatris - lakossrfgi k6rd6sek, 6szrev6telek

I,etrik J6zsef polgfrmester: a kdzmeghallgat6s cdlja, hogy a teleptilds lakoss6ga egy
tr:sttileti til6s keret6ben elmondj a lszrevdteleit, probl6-ait,luuurlatait vagy k6rddst int1zzen a
k.6pviselok, a po lg6rmester fel 6. v6rj a a hozz6sz6l6sokat, d szrev6teleket.

Arendis vendel (Tokodaltir6, vajaskfti diil6 15/B), helyi lakos: hiirom dolgot szeretne
nregemliteni. Az egyik, hogy nincs itt a lakoss6g. A m6sik k6rd6se az elso *szrevetelhez
kapcsol6dik, hogy hol lett meghirdetve a k<izrneghallgat6s? Sehol nem tal6lkozott a
k<izmeghallgatiis hely6t 6s id6pontj 6ttartalmaz6 plakatlal. Val6szfmi, ez6rt nemjdttek a helyi

3hallgat6sr6l. Harmadik k6rddse a vis maior
milli6 forintot nyert a a

itva ebbcil az risszegbol, a

Petrik Jrfzsef polgdrmester: atris meghivSja ahirdet6t6bl6kra ki lett helyezve,
e;zen kiviil a telepiilds honlapj oldaldnls megjelent. A hivatali k6zbesitri ielene',



hogy a plak6tokat let6pkedt6k a h6tv6gdn, melyeket p6toltunk. Kor6bban is el6fordult, hogy a
helyi lakosok nem jrittek el a kdzmeghallgat6sra.

Schubert Jdnos k6pvisel6: a facebookon l6that6 volt a kdzmeghallgat6s meghiv6ja, ezt meg
tudja er6sfteni, mert o is megosztotta.

Petrik Jrizsef polg:[rmester: koriibban is elofordult, hogy az emberek nem jcittek el a
ktizmeghallgatdsra. A vis maior trlmogatds k6rd6sre rhtdwe, a kdvetkezoket tudom mondani.
28 milli6 forint tdmogatdst nyert az Onkorm6nyzat a vis maior I. i.item6re. A Vajaskriti dril6
fels6 r6sz6n lett az it helyreilllitva,lejjebb k6tyiz6sok tdrt6ntek. Helyre lett allitva a Szent
Istviin utca v6ge es az AkScos rit nagy r6sze. A hatos utc6k zttzottk6vez6se is megt6rt6 nt. Az
fthelyre6llft6sok mellelt vizelvezet6 rirkokat is rijftottunk fel, p6ld6ul a piaccal szemkrizt l6v6
utc6ban. Borek Edit 6pit6si tigyint6z6 pontosabb, teljes kbni felvii6gosit6st tud adni a
Polgrlrmesteri Hivatalban, amennyiben az elmondottaknrll r6szletesebb itrfor-6"i6ra van
sziiks6g.

Arend6s Vendel (Tokodaltdr6, Vajaskfti diil6 15/B), helyi takos: felhivja a figyelmet a
i6rddk rossz 6llapotirra a Sport utcriban.

.Petrik J6zsef polgdrmesterz Az Onko ot nyfjt be a Sport utcai jrlrda
:lehijitris6ra. Addig is a stirgetobb helyre6l pr6briljrik megoldani

'rov6bbi k6rdds, 6szrev6tel nem volt az l. napirendi pont keret6n belul.

,2. napirendi pont

'42 6nko rmdnyzati talaj donban ldvd lakdso kkal kapcs olatos dilntds ekr6l

lPetrik J6zsef polgrirmester: htirom cinkormiinyzati tulajdonri ingatlanb6l kciltcjztek ki a
b6rl6k, illetve iiresen 5ll atavaly megvdsiirolt Nefelejcs utcai lakds. A So-ogyi utca 17. sz6rm,
tu Ovodakdz 8ll- szrim ds az Iskola ut ca 72. szam ilolkdltdztek ki a b6rl6k, mely ingatlanok
tov6bbi hasznositSsrlr6l tudunk dcinteni. A Pdnztigyi 6s Szocirilis Bizotts6g targyalta az
el6terjeszt6st 6s a kdvetkez6 javaslatokat fogalmanimeg: Tekintettel arra, hogy a Somogyi
utca 17 ' szSm alatti..ingatlanra van 6rdekl6dri r forgalmi drtdkbecsldsben ,r.r.pl6 ioon, ei6rt
erzt 

'rtdkesitse 
az Onkorm6nyzat a kdrelmezonek. Az Iskola utca 12. sz6m alatti ingatlan

(irt6kesit6s6re irjon l<t pillyazatot az Az 6vodak6z gll, valamint a Nefelejcs
utca 5/D szdm alatli ingatlanok b6rb i pillyinatot a K6pvisel6_testtilet. Kerdezi
arPenzijgyi 6s Szocirllis Bizotts6g elndk6t, hogy kivrinja-e kieg6sziteni azelmondottakat?

Il9::_,r"r, 
bizottsdgi elniik nem kivilnja kieg6sziteni, az elhangzottakr6l volt sz6 a bizonsdgi

u[esen.

lirendr[s Vendel, helyi lakos: a kikcjltci zo berlill<nek volt h6tral6kuk az Onkorm 1nyzartal
szemben?

P'etrik J6zsef polgfrmester: Igen, ez6rt mondta fel veltik az Onkorm inyzat a szerzod1st-
F)l6szcjr felsz6lftoftuk a bdrl6ket a tartozits rendez6sdre, de mivel ", i"^ tdrt6nt meg,
fi:lmondtuk a b6rleti szetz6ddst. A tartoz6s behajtrlsa drdek6ben v6grehajt6si eljar6st indftunk.

A.rendris vendel, helyi lakos: mi a helyzet a t<jbbi lakrls b6rkij6vel?



Petrik J6zsef polgiirmester: k6t b6r16 van, akiknek m6g b6rleti dij tartoz6suk van. Az egyik
b6rl6vel kor6bban r6szletfizet6sben 6llapodtunk ffi€g, melyet teljesit. A m6sik b6rl6
rem6lhet6leg a h6 vdg6n rendezi a tartozitsitt A t6bbi berlo az ingatlan 6rt6k6t novel6
beruhaz6st hajtott v6gre a b6relt ingatlanon, ezdrt a K6pviselo-testtilet d<int6se alapjin ed. a
b6rleti dijba beszrimitjuk.

Iov6bbi k6rd6s, dszrevdtel nem volt a napirendi ponthoz.

Petrik J6zsef polgdrmester a szavaz6s el6tt meg6llapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet 6 taga
vesz rdsd a szavazhsban, majd szavazisra bocs6tja ,s4.2 r)nkormdnyzati tulajdonban ldv6
Iaknsokkol knpcsolatos dontdselcr6l" titrgyi el6terjeszt6sben szerepl<i I. hat6rozati javaslatot.

Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkormrinyzatdnak K6pvisel6-testtilete egyhangri, 6 igen szavazattal az
alrlbbi hatir ozatot ho ila.

1. Tokodaltrir6 Kdzs6g Onkormanyzat6nak K6pvisel6-tesfrilete a Tokodalt6r6, 1400
helyrajzi szdmu,^ term6szetben Tokodalt6r6, Somogyi B6la utca 17. szitm alatt
tal6lhat6, 619 m2 tertiletti, kivett lakohdz, udvar, gazdasdgi 6ptilet megnevez6sri
belteruleti ingatlant 3.600.000 Ft v6tel6r ellen6ben 6rt6kesiti Lantos Tam6s Ferenc,
Tokodaltrir6, Mrlrai S6ndor utca 1 1. szirm alatti lakos r6sz6re. Az insatlan
6rt6kesit6s6vel kapcsolatos kiad6sok a vev6t terhelik.

2. Tokodalt6r6 Kcizs6g Onkormrinyzatdnak K6pvisel6-testtilete felhatalmazza a
polgdrmest ert az ad6sv6teli szerzldds alfiirinira.

.Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester

.Hatrlrid6 : folyamatos

.Petrik J6zsef polgirmester a szavazds el6tt meg6llapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet 6 taga
'vesz rdsil. a szavazSsban, majd szavazilsra bocs6tja ,fz 1nkormdnyzati tulajdonban ldvd
tlakdsokkal kapcsolatos ddntdselvfll" tdrgyu eklterjeszt6sben szerepl6 III. hatfrozati javaslatot.

'fokodalt6r6 Ktizsdg Onkorm6nyzathnak K6pviselo-testiilete egyhangf, 6 igen szavazattal az
al ribbi hatir o zatot ho zta.

a

'fokodalt6r6 K<izs6g Onkormdnyzatinak Kdpviseki-testtilete az Onkorminyzat vagyon6r6l
:;zo16 2/2013. (II.19.) cinkorm6nyzati rendelet alapjdn - a hatirozat mell6kletel kepez(5

| , 2l65lN4 helyrajzi sz6mi, term6szetben
89 m' nagysrigri lak6ingatlan, a Tokodaltiir6,

1 ar:6, Iskola utca 12. sz6m alatt taliihat6 12 n]
tugysrlgri egydb 6piilet, valamit az 6piiletekheztartoz6 ftildterulet 6rt6kesit6se 6rdek6ben.

Ilelelos : Petrik J6zsef polgdrmester
I-latrlrid6: apSlyizatkiirrisrira a dcint6st krivetri 3 napon beltil

t\pillyazati kiir6s a jegyz6kdnyv mell6klet6t k6pezi.



Petrik Jrizsef polgdrmester a szavazLis el6tt megrillapftja, hogy a Kdpviselo-testrilet 6 tagtra
vesz rdsil' a szavazisban, majd szavazdsta bocs6tja ,fz t)nkormdnyzati tulajdonban ldv6

'rokodaltdr6 69 onkormfnyzatdnak Kdpvisel6-testiilete egyhangri, 6 igen szavazattal azal6bbi hatriro hozta.

1' Tokodalt6r6 Kd ak K6pvisel<i-testtilete a lakdsok bdrlet6rcil sz6l67/2014.(rU.29.)
ovoda klz 8ll. szitm alatt tal6lhat6, 

"o*o#rinyzati 
tulajdonban ldvo lak6sb6rbead6sra.

2' Tokodaltrlr6 Kdzs6g 0nkorm6nyz atfunak Kdpvisel6-testtilete felhatalmazza apol grirme st ert a p Aly 6zat kiir6s6ra.

trelel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
llat6rid6: apillydzatkiirlsiraa dcint6st kdvetci 3 napon behil

P'etrik Jrizsef polgfrmestet a szavaz6s el<ltt meg6llapftja, hogy a Kdpvisel6-testiilet 6 tagtravesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsiitja ,lz onkormdnyzati tulajdonban ldv6lakisokknl kapcsolatos dantdselcrdl" titrgyueloterjeszt6sben szerepl6 v. hatrirozati javaslatot.

1,91(99?ttdro 
Kdzsdg OnkormrlnyzatinakK6pviselo-testi.ilete egyhangri, 6 igen szavazattar azalt 6bb i hatilr o zatot ho zta.

l. Tokodaltrlr6 K<izsdg 0nkorm6nyzat6n
7 I 20 I 4.(IV.2 9.) <inkorm funyzati rendel
Nefelejcs utca 5/D sz6m alatt tal6l
bdrbeadiisra.

2' Tokodaltrir6 Kcizsdg onkormdnyzatinak K6pvisel6-testtilete felhatalmazza apolgrirmest ert a p 6ly fzat kiir6srira.

Ferlel6s: Petrik J6zsef polgiirmester
Hatririd6: apiiydzatkifrrisrira a dcint6st kcivet6 3 napon behil

Petrik J6z
vesz r6szt 

Allapitja, hogy a Kdpviseld_testrilet 6 tagtra

lal:rnsokkol 
iftja ,lz r)nkormdnyzati tulajdonban ldvd

rj eszt6sben szerepl6 y I. hat6r ozati j avaslatot.

Tokodaltrir6 Kcizsdg onkormrinyzatinakKdpviselci-testiilete egyhangri, 6 igen szavazattal azalri bbi hatfu o zatot ho zta.



1' Tokodaltrir6 Kdzs6g 0nkorm6nyzatinakKdpvisel6-testtilete a lakrlsok b6rlet6r6l sz6l67120r4.(rv.29.) dnkormfunyzati rendelet :. $ r+l bekezdese alapjrin 
"; il;;;;;;;2015'jrinius l" napjrit6l 2016.16jus 31. napjriig b6rbe adja Bihli Tamasnd 6s BihariAttila Tokodaltrlr6, Iskola utca 8. szim alattiiakJsot ,"rr"i"a Tokodaltiir6, Iskola utca8. szrim alatti ingatlant. A bdrleti dij <isszege 36.g00 Ft/h6.

2' Tokodaltrir6 Kdzsdg Onkormrinyzatinak Kdpvisel6-testtilete felhatalmazza a
po I grirme stert a b 6rl eti szer z6 d6 s aliir Asir a.

lFelel6s : Petrik J6zsef polgiirmester
lllatarid6: a bdrleti szeru6d6s arifufusiraa dcintdst kdveto 15 napon beltil.

:1. napirendi pont
Dtint6s ingatlanok b6rbead6srlrrf I

Petrik Jrizsef polgdrmester: milr a t6len felmertilt egy komposztril6 kialakit6sanak
sztiks6gessege, ahova a teleptil6s lak6i a zcild hulladdkot 

-izellithitjak 
Boros Zsolt azzall'eresett meg, hogy ftlldtertileteket bdrelne.y onkormfnyzattbl, cserdbe pedig komposzt6l6talakftana ki, ahova a tokodalt6r6iak szrillfth atiak a zcitinutaaekot. A izo1gdltat6s ellen.reingyen nem adhatjuk bdrbe az ingatlanokat, ei6rt azt javaslom, hogy 5.000 Fve' bert"ti dij,r''alamint a komposzt6l6 kialakftiisa 6s tizemeltetdse ellendben tcirt6njen a bdrbeadiis.

tr(6sa Zsolt, a Pfinziigyi 6s Szocir[lis Bizottsdg elniike: a..Bizotts6g tdmogatja bdrbead6st,ezeket az ingatlanokat egy6bkdnt sem haszniitasemmire az onkorm friyrat. '

P'alla Zsolt k6pvisel6: a helyiek szdmfira ez alehetos6g ingyenes lenne?

Petrik J6zsef polgdrmester: igen

Fiildes Gdbor k6pvisel6: a dorogi telephelyre nem sziillithaduk be a zdldhulladdkot? Sikeriilte:zt megk6rdeznl?

T6th Gibor iegrz6: k6tszer fg6rtek visszahfviist, de nem hivgk vissza. Ingyen semmik6ppennem sz6llfthatn6nk oda a zdldhullad6kot, d7 azt, hogy milyen felt6telekkel l.:tt votna lehet6sdgeffe, azt a visszahfvris hirinyriban nem tudtuk meg. 
--

},,ilffi:i6nos 
k6pvisel6: a bdrleti szerz6d6s leihrta utiin is iizemelteti a komposzt 6l6t a

Petrik J6zsef polgr{rmester: nem, csak abban az esetben, ha meghosszabbitilsra kertil aszerzfidls.

F0ildes Gfbor k6pvisel6: a lakossiigot hirdetm6ny itjdnmindenk6ppen t6j6koztassuk errcjl alehetos6916l.



Petrik J6zsef polgfrmester a szavazris el<ltt meg6llapftja, hogy a K6pvisel<i-testrilet 6 tagja
vesz r6szt a szavazdsban, majd szavazfusra bocsdtja ,lz ingatlanok bdrbeaddsdr1l- trgyu
e I 6terj e szt6 sb en sz erep 16 hatir o zati j avas latot.

1:I:91'*6 Kdzs6g OnkormiinyzatinakKdpvisel6-testtilete egyhangri, 6 igen szavazarlal azal 6b bi hatitr o zatot ho zta.

megnevezdsri ingatlanokat, brutt6 5.00
ldtrejrfttdnek tov6bbi feltdtelek6nt a b6
alakit ki 6s miik<jdtet, mely kompos
szSllithat.

2' Tokodaltrlr6 Kcizsdg }nkormfnyzatdnak Kdpvisel6-testiilete felhatalmazza apolgiirmestert a b6rleti szerzod6s alfiirisira.

IrelelSs: Petrik J6zsef polgiirmester
t{atririd6 : fo lyamato s

4:. napirendi pont
Al Gdrdonyi Gdza Ahaltinos Iskola gdazolgdttatdsdval kapcsolatos ddntdsrdl

Petrik Jrfzsef polgdrmester az eloterjesztdst visszavonja, mert a dcintdshez sziiks6ges fontosinformiici6k nem rillnak a K6pvisel6-testtilet rendelkezds6re. E h6t pdnteken 13.00 6rfuarendkivtili tildst hivok ossze az tigyben, addigra pontos adatokkal tudjuk al/itirmasztani ahatdr o zati javaslatot.

5. napirendi pont
A Gdrclony i Gdza Alnltinos Is ko la m fikd dtetds drdl

a K6pvisel6-testtiletnek iunius
dtet6s6t az Allam lassa el. pi
drisrit a KLIK r6sz6re, illetve a

A napirendi ponthoz kdrd6s, dszrevdtel nem volt.

Pertrik J6z
vesz r6szt , !og{ a Kdpvisel6-_testtilet 6 tagSa

Gdrdonyi Gdza lttatdnos Iskilamiikodtetds javaslatot.

Tokodaltrir6 Kcizsdg onkormrinyzattnak K6pvisel6-testtilete egyhangf, 6 igen szavazattal azal 6.bbi hatdr o zatot ho rta.



'Iokodaltrlr6 Ktizs6g Onkormrinyzatfunak K6pvisel6-testtilete 2015. szeptember l-j6t6l
rtov6bbra is elkitja a G6rdonyi G6za Altal1nos Iskolival (2532 Tokodalt6r6, Vajaskriti dfla 6.)
lkapcsolatos mrikddtetdsi kdtelezettsdgdt.

,Felel6s: Petrik J6zsef polg5rmester
lFlatririd6 : folyamato s

t6. napirendi pont
lDiint6s 

"a ryermek6tkeztet6s felt6teleit javit6 fejleszt6sek trimogatisa', tirg.6 piiy1zat
lbenyrijtr[sir6l

lPetrik J6zsef polgdrmester elmondja, hogy a Penzigyi 6s Szocirilis Bizotts6g iil6s6n
rdszletesen ritbesz6lt6k a piiyiaatot, melyen Borek Edit 6pit6si igyintez6 is r6szt vett. A
bizottsSgi iildsen az a javaslat sztiletett, hogy az ovoda fels6 6ptilet6ben egy 24 f6s ltkezo
lrialakit6srlra, a t5lal6 konyha fejlesztds6re, az als6 6ptilet6ben pedig .gt" SO fos 6tkez6
ldalakft6siira 6s szintdn a t6lal6 konyha fejlesztds6re nyrijtson be palyaiitot a K6pvisel6-
testtilet.

r\ napirendi ponthoz k6rdds, 6szrev6tel nem volt.

lletrik J6zsef polgrirmester a szavaz6s el6tt megSllapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet 6 taga
vesz r6szt a szavazdsban, majd szavazisra bocsiitja a kcivetkez 6 hatfnoiati javaslatot:

,,,Tokodaltdrd Kdzsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisel1-testt)lete a Mag,,arorszdg 2015. dvi
l:)zponti kaltsdgvetdsdrdl sz6l6 2014. dvi C. tlrvdny 3. melldktet II. g. pontja alapjdn,,a
*gtermekdtkeztetds feltdteleit iav{t6 feilesztdsek tdmogatdsdra" pdlydzatot nytijt be ct
Itlemzetgazdasdgi Minisztdriumhoz. A pdlydzathoz szilftsdges 1nerdt az Onkormdnyzat a
hblts d gv etd s db 5l bizto s itj a. "

l'okodalt6r6 Kcizs6g Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testtilete egyhangri, 6 igen szavazattal az
a I ribbi hatir o zatot ho zta.

2

T'okodalt6r6 Ktizs6g Onkormrlnyzatinak K6pvisel6-testtilete a Magyarorsz1g 2015. 6vi
kcizponti kdlts6gvetds6r6l sz6l6 2014. 6vi C. tdrv6ny 3. mell6klet II. 9. pontja alapjdn ,,a
gyermekdtkeztetds feltdteleit javit6 fejlesztdsek titmogatilsilra" pitlydzatot n).rjt be a
Irlemzetgazdas6gi Miniszt6riumhoz. A pillyazathoz sztiks6ges cinerot az Onkorminvzat a
kriltsdgvet6s6b6l biztositj a.

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Fllatrirido : A paly azat benyfj t6s:ir a: 20 | 5 . mrlj us 2 9.



7. napirendi pont
Eryebek- A Tokodaltir6i polgrirdr Eryesiilet besz6mok6ja

Petrik J6zsef polgrirmester: a Tokodalt6r6i Polgrir6r Egyesiilet eleget tett a mrilt havi
.irlr6r<iz6ssel kapcsolatos besziimoliisi krjtelezettsegdnek. K6rem fogadjuk-el a besz6mol6t.

",Tokodaltdr' Kdzsdg Onkormdnyzatdnak KdpviselT-testtilete elfogadja a Tokodaltdr1i
'Polgdrfr Egtestilet dokumentummal (szolgtilati 6raszdm) aldtdmasztott - irdsbeli
,b e s zdmolij dt, a 2 0 I 5. dprilis h1napb an telj e sftett s zol gdlatdrill. "

'rokodaltrir6 Kdzsdg Onkormrinyzatdnak K6pvisel6-testtilete egyhangri, 6 igen szavazattal az
al 6bbi hatfr o zatot ho da.

)

lfokodaltdr6 Kcizs6g onkormiinyzatinak K6pvisel5-testtilete elfogadja a Tokodaltrir6i
Polgiir6r Egyesiilet dokumentummal (szolg6lati 6raszilm) alft1masrtot - ir6sbeli
beszrimol6j 6t, a 20r 5 . riprilis h6napban telj esftett szolg6lat6n6l.

Irelekis: Petrik J6zsef polg6rmester
I{atririd6: a civil szewezet 6rtesit6sdre a d<int6st kdvetd g napon beltil

I'etrik J6zsef polgirmester megkiiszdni a vend6gek jelenl6t6t 6s a k6pvisel6k munk 6jit, arendkiviili iil6st 18 6ra40 perckor bezirla,

K. m. f.

P6tri
polgrirri


