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Petrik Jrizsef polgfrmester

rigyintdzo
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kcjszcjr-rti a megje
kepvi
Kepviselo-testiilet 5 fovel hatirozalkepes. Szabo
Z t kepvis
Palla Zsolt kdpviselo jelezte. hogy a mai rendkivtili
lesen ne
tilds egyetlen napirendi ponda u G6rdonyi Geza
Al l6nos Iskol a glzszolgfitatfstnak 201 5.
jrilius l-jdtol tcjrtdno tov6bbi biztositiisa.

Petrik J6zsef polgiirmes ter a szavaz6s elott mes6l
vesz reszt a szavazasban, rna.jd szavazasra
bocsaia

napirendjdt.

hogy a Kepviselo_testiilet 5 taga
Kepvi selo-testr-il et rendkivtili Uldsenik

p_r_tJa,

Tokodalt6ro Kdzseg Onkormrinyz.ardtrak Kepviscltf-testLilete cgyhanglr .5 igen szatrazarlal.
az
alabb i hatfu ozatol ltoz.ta.

Tokodaltar6 Kozseg Onkorm6nyzattnak Kepviselp-testiilete elfogadja
rendkivtili tilds napirendjdt a kovetkezok szerint:

a

2015. m6jus 29-ei

Napirendi pontok:

l.
2.

A Gardonyi Geza Altaldnos Iskola gdzszolg{tLtat6s6val kapcsolatos ddntes
Eloterjeszto: Petrik J6zsef polg6rmester
Egyebek

Felelos: Petrik Jozsef pol g6rmester
Hat6rido: azonnal

I.

napirendi pont

A Gdrdonyi

Gdza

Ahatdrot Iskolu gduzolg dltatds fival

Petr
Mag
efies

kapcso latos dti ntds

r: A G6rdonyi Geza,{ltalanor

lskot6ban a GDF Suez Energia
q fdldgaz-ellatast. A ceg errol hivatalosan
atot. Az 6ltal6nos is$ola gdzelliltdsfuak jovobeni biztosit6sa
drdekdben versenyeztetdsi elj6rdst folytattu]nk le a gtnszolgaltat6k kozott.
A versenyeztetes sor6n a legjobb aj
A 201512016. es 2016/2017. g(uevre von
niLrs 30-aig biztositja

tenderen a legkedvezobb ajdnlat a kdvetkezok

Ezek az. cisszegek
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rnolekula

ar

rrellett

Osszessdgeben a molekulaarban 3070-os a rne

2017.10.01-ig ezen a netro 6ron fog6k a 96
tcibbet vagy kevesebbet fogyasztunk. Ha
szitmltzva a ginszolgtit"atts dija. igy kdt d
Onkorm6nyzat.
Krisa Zsolt k6pvisel6: igazsdg szerint.jobban jarLrnk igy.

Petrik J6zsef polgdrmester a szavazis elott meg6]Japida, hogy a Kepviselo-testiilet 5
tagja
vesz r6'szr a szavazasban, majd szavazasra bocsdfja ,,A Gardonyi Gdza Alntdros
Iskola
gdzszolgdltatdsdval kapcsolatos ddntis " 6rgyt+ eloterjesztdsben szereplo
hat6rozati

javaslatot.

Tokodalt6ro Kozseg 0nkorm6nyzatanak Kepviseto-testlilete egyJrangir,
5 igen szavazatral
6bbi hatdr ozatol" ho zta.
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Tokodalt6r6 Kdzseg Onkorm6n y zatilnak Kepvisel restrilete 20I5.jirlius l-jdtol 2017.
okt6ber
lekom Nyrt.-vel (szekhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) k6t
st a Gdrdonyi Geza Altaldno Iskola ginellfitdshnak biztosit6s6ra I 3 8. 8
8
Felel6s: Petrik J6zsef polgdrmester
Hat6rido: azonnal

2. napirendipont
Egyefiek
Az Egtebek napirendi ponthoz kdrdtjs, dszrevdtel

Petrik J6zsef polgfrmester megkdszcjni a vendd
rendkfvtili iildst i 3 ora l0 perckor bez6rja.

k jelenletet ds

a

kepviselok munkrijdt, a

.iegyzo

