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Jegyz6kiinYv

amely k6sziilt Tokodalt616 Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilet6nek
2015'.jirnius 3-6n 17@ 6rakor megtartott rendkivtili iil6s616l
2532 Tokodaltar6, J6zsef Attila utca 31'

ijl6s helve:

Tokodaltar6i Polgrirmesteri

Hivatal

rendezv6nyterem
Jelen vannak:

Petrik J6zsef
Filip Csaban6
Palla Zsolt
K6sa Zsolt
Schubert J6nos

polg6rmester
alpolg6rmester
k6pvisel6
k6pviselS
k6pviselo

Nem vett r6szt az iil6sen:
Foldes G6bor
Szab6 Zsolt

kdpvisel6
k6pvisel6

T6th G6bor

Jegyzo

Meehivottak:
Zilgonyine Dobi Anna

kozb eszerz6 si s zak6rt6

Jeeyz6kiinYwezet6:
Eck Adrienn

igazgathsiigyintezo

:J"r?'ffi?1"',"":;
e. A meghiv6t 6s
r6szdte. Javasolja'
az el6terjeszt6seket papir alapon 6s e-mailben is megki.ildtiik a k6pviselSk
szdmil ingatlan
helyraizi
hogy a meghiv6 st"rittti 4. napirendi pontot ,,A Tokodaltdr6, 903
gngq el6terjeszt6st vegy6k le a napirendr6l, mert m6g el6zetes egyeztet6sek

bdl|eaddsi"
folynak

a

tervezettel kapcsolatban.

zeruldes Iewezetfit' Javasolja, hogy konkr6tan
tev6kenys6get l6tesithet az ingatlanon a b6rl6'
anhatirozza meg' hogy milyen tev6kenysdget
akar folYtatni a teriileten.

javasolta' hogy
petrikJ6zsef polgirmesterzEzisazegyertetend6 dolgokkdzdtt van,ezlrtis
ma ne targYaljanak atemtr6l"

Petri

;#l

vesz

napir
egyhangri 5 igen szavazattal' az
Tokodaltar6 Kdzs6g Onkormrlny zattnakK6pvisel6-testiilete
al5bbi hattt o zatot hoila.

elfogadja
Tokodartar6 K<izs6g onkormanyzattnak K6pvise16-testi.irete
rendkivtili iil6s napirendj6t a kcivetkezok szerint:

a

2015. jrinius 3-ai

Napirendi Pontok:

1. Tokodaltaro,

02l5ll helyrajzi

szttmu

6s 5727 helytapi

szdIr]Iu ingatlanok

versenl'targYal6sa
Eloterj eszt6 : Petrik J6zsef polg6rmester

csapadekviz
2. Dontds a ,,2014. 0g. 12 - 2014. 09. 15. idoszakban bek<ivetkezett
twgyu
al6mos6s kdvetkezt6ben bekdvetkezett rong6l6d6sok helyre6llit6sa"
e11en6r kiv6laszt6sar6l
k1zbeszerzesi eljaras lezhrhsdr6l, valamint a mtiszaki
Eloterj esa6 : Petrik J6zsef polgdrmester

3. piiyinat benyfijtiisa

az

onkorm ryzati feladatell6t6st szolg6l6 fejlesztdsek

thmogatils{ra
El6terj eszt6 : Petrik J6zsef polg6rmester

4. A BrunszvlkTerdz6voda Alapit6 Okirat6nak m6dosit6sa
El6terj eszt6 : Petrik J6zsef pol g6rmester

5. EgYebek
Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hat6rid6: azonnal

1. napirendi Pont

vetsenytdrgtaldsa
Tokodaltdr1, 02IS/1 helyrajzi szdmil ds 5727 hetyraizi sztimfi ingatlanok

T6th G6bo r jegyz6: a K6pvisel6-testiilet pillyhzatotirt ki.a k6t ingatlan 6rt6kesitds6re.
alapj6n meg kellett hirdetni egy hirdet6si
ett be. Fontos inform6ci6, hogy a 02l5ll
el6si 69 al6vanvonva, nem csak anyagbinya,
a ezdrt csak jogszab6lyban meghat6rozott
hat6rid6ig
szem6lyek, szervezetek nyfjthatnak be
tdrt6nt' A
egy-egy piiyfnat lrkezelt a[6t ingatlan
67' szttm
O:zisi'ielyrajzi szhmi ingatlanra Kut
2

nyirjtott be
fel, melyet a
ban szerepl6
6.700.000 Ft brutt6 v6telarat ajanlotta meg'
zimiu ingatlanra, igy a K6pvisel6-testtilet
pedig az AqtaEuropa Kft'
6rt6kesitheti forgalmi 6rt6ken. Az 5727 helyrajzi sz6mri ingatlanra
apityfn6k
adta be aphlyfuatot, a 3.900.000 Ft forgalmi 6rt6ket megajrinlotta. A hianyp6tlSst
teljesitett6k.
iranyit
Vtlghivtak mind a k6t felet a versenytdrgyal6sra, de mivel nincs m6sik p6ly5z6, egy6b
a
fenntartj6k
is
epoltattsaguk miatt nem vesznek r6szf a versenyt6rgyal6son, de tov6bbra
p6lytuatukat.

Kt6sa Zsolt bizottsfg eln6k klrdezi, hogy
piiytnatbarr, igaz?
Tt6,th

Gibor jeryz6:

8 6vet besz6lttink meg, ennyi id6 szerepel a

igen.

V6lem6nye
Schubert J6nos k6pvisel6 tov6bbra sem tiimog atja az ingatlanok 6rt6kesit6s6t.
fognak
nem
akkor
szerint cdlszeriibb lenne megtartani, mert 5 6v mrilva, ha lenne lehet6s6g,
tudni vele mitr gazdillkodni.

palla Zsolt k6pvisel6: szem6ly szerint ririilne, ha a teriileten kialakitananak egy sz6p tavat.

petrik J6zsef polg6rmes ter a szavazis elotl meg6llapitja, hogy a Kdpvisel6-testiilet 5 tagja
6s
vesz r6s1 a szavaztsban, majd szavazdsra bocsritja ,,Tokodaltar6,02l5ll helyrajzi sz6mri
5727 helyrajzi szhmt ingatlanok versenyt6rgyal6sa tdrgyl el6terjeszt6sben szerepl6 lhatfuozati javaslatot.

Tokodalt6r6 K6zs6g Onkormrinyzatinak K6pviselo-testiilete
al6bbi hatdr ozatot hozta.

1.

4 igen, 1 nem

szavazatlal az

Tokodaltdr6 Ktizs6g Onkormanyzat
helyrajzi szirm.6, 171.437 m' teriil
ingatlant brutt6 6.700.000 Ft v6tel6r el
J6zsef Attila utca 67. szitm alatti lakos rdszdre.

2. Tokodaltar6 Kozsdg

Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testtilete felhatalmazza a

polgrirmestertazadhsveteliszeruodesal6it6sira'
Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatarid6: folyamatos

petrik J6zsef polgdrmester a szavazfus elott meg6llapitja, hogy a Kdpvisel6-testiilet 5 tagia
vesz rdsrt a szavazhsban, majd szavazhsra bocs6tja ,,Tokodaltar6, 02l5lI helytaizi sz6mri 6s
5727 helyrajzi sz6mi ingatlanok versenytiirgyalilsa" titrgyu eloterjeszt6sben szereplo 2.
hatlr o zati j avaslatot.
Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkormrinyzatinak K6pvisel6-testtilete
al6bbi hatir o zatot ho zta.

4 igen, I nem szavazatlal az

3.900.000

Ft v6tel6r ellendben

6rt6kes

Tokodaltrir 6, 2389 I 19 . lnsz.) r6sz6re.

Onkormanyzatdnak K6pvisel6-testi.ilete felhatalmazza a
polg6rmest ert az adisvlteli szevod6s al6ir6sara'

2. Tokodaltrir6 K6zs6g

Felelos : Petrik J6zsef polg6rmester

Hatarid6: folyamatos

2. napirendiPont
DiintZs a ,,2014. 0g. 12

2014. 09. 15. iddszukban bekdvetkezett csapadikvfz aldmosds
elidrds
ki)vetkeztdben bekdvetkezett rongdlfldrisok helyredtlittisa" tdrgtrt kdzbeszerzdsi
le zdr d s dr 6 l, v al amin t a m[[s za ki e I le n 6r kiv dl as zt d s d r 6 I

-

petrik J6zsef polg6rmester kdszontiZfugonyin6 Dobi Anna klzbeszeru6si szak6rtot 6s Borek
Edit 6pit€s1gyi fO"tOua6t. Megk6ri, hogy ismertesse a kdzbeszerz6s folyamat6t.

sorSn az
Zirgonyine Dobi Anna kiizbeszerz6si sz
ki
ktildtek
Onlormanyzattal egyet6rtve szigorubb kOvete
mtiszaki
ajanlatk6r6it, amJlyek meg it 6rkeztek.
hirinyp6tlilsra.
volt
sztiks6g
eset6ben
szempontb6l az ajfnlatokat. Mind a harom aj
k,
a harmadik aj6nlatad6 nem, ez6tt a
kcitelez
hirlnyp6tl6si
tett
K6t ajanlattev6 ellget
k;zbeszen6si t6rveny alapjana harmadikat az ercdeti ajrlnlat szerint 6rtdkelt6k, mely alapjan
nem felelt meg a klirdsnak, az ajrinlat 6rvdnytelen. A legalacsonyabb dsszegti
ellenszolg6ltat6sri ajanlatot a Kiszi-K6 Plusz Kft. tette.

petrik J6zsef polg6rmester: A Kiszi-K6 Plusz Kft. ajanlati ita: 57.718.262 FI+AFA' az
Elerb6 Kft. ajfnlati6ra: 59.983973 FI+AFA, igy a Kiszi-K6 Plusz Kft. tette a legalacsonyabb
dsszegri ellenszolgSltat6sri

aj

6nlatot'

petrik J6zsef polgfrmester a szavazis elott meg6llapitja, hogy a K6pvisel6-testtlet 5 tagja
veszr6szt a szavazfusban, majd szavazdsrabocs6tja a ,,Drintds a ,,2014. 09. 12 - 2014- 09. I5.

iddszakban bek7vetkezett csapaddkvfz qldmosds kovetkeztdben bekivetkezett rongdl6ddsok
helyredllitdsa" tdrgtil kdzbeszerzdsi etjdrds lezdrdsdrdl, valamint a milszaki ellenSr
kivdlasztdsdr\l" targytteloterjeszt6sben szerepl6 I' hatarozatijavaslatot.

A polgdrmester a kAzbeszerzdsekr1l sz6l6 tdrvdny drtelmdben ndv szerint szavazdst rendelt el.

A Kipvisel|-testillet tagjai ABC sorrendben adtdk le szavazataikat, a
bemonddsdval.
F il ip C s ab dnd alp ol gdrme ste r

Kdsa Zsolt kdpviself
Palla Zsolt kdpviselS
P etrik J6zs ef pol gdrme st er
S chub ert Jdno s kdpv i s el 6

igen
igen
igen
igen
igen

szavazat hangos

igen szavazattal az
Tokodalt6r6 Kdzs6g $nkormanyzat{nak K6pvisel6-testtilete egyhangri 5
al6bb i hatitr o zatot hozta.

1.

Tokodaltrir6 Kdzs6g 0nkormanyzatinak K6pvisel6-testiilete a ,,2014. 09. 12 - 2014.
09. 15. id6szakban bekdvetkezett csapaddkviz al6mos6s kdvetkezt6ben bekdvetkezett
rong6l6d6sok helyre6llit6s" targyriban kiirt kozbeszen6si eljar6sban meg6llapitja,
hog-y a Kiszi-Ko Plusz Kft. (2532 Tokodalt6r6, J6zsef Attila u.26.) 6rv6nyes 6s a
legalacsonyabb osszegri ellenszolgdltat6s birillati szempont szerinti legkedvezobb
aj-nhtot tette, erre tekintettel az aj|nlattev6 ajanlat6t, mint 6rv6nyes 6s nyertes
ajrlnlatot kihirdeti. Kiszi-K6 Plusz Kh. aj6nlati ara: nett6 45.447.450 Ft-r.AFA, azaz
nett6 negyvenritmilli6-n6gyszdznegyvenh6tezer-negysz6zd,tven forint +AFA.

Onkorm6nyzat(nak K6pvisel6-testtilete felhatalmazza a

2. Tokodalt6r6 Kdzs6g
po

I

gSrme stert a vonatk

o

zo szeruo des alfir 6sftr a.

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hat6rido: a szeruodls-alairisana kozbeszerz6si tcirvdny rendelkez6seinek megfelel6en

A n6v szerinti szavazdsdr6t keszi)tt jegtzdkbnyv jelen jegtz1kdnyv mell|kletdt kdpzi.

petrik Jtfzsef polgrirmester: ma d6lben volt a hat6rid6 a muszaki ellen6r kiv6laszt6sara. A
be a
beruh6z6s mrisrati ellen6r megbizSsa mellett val6sithat6 meg, ez6rt ajrlnlatot kdrtiink
(2510
Dorog,
Kft.
6s
Szolg6ltat6
T'ervez6
kovetkezo v6llalkoz6kt6l a feladatra: MADEXA
(2089
Mdty6s kir6ly u. 7.), ROADLOG Ut6pit6si, M6rnoki Tan5csad6 6s Szolg6ltat6 Kft.
Telki, Szajk6 t.29IB.),TMJ M6rnoki Bt. (2500 Esztergom, Geza fejedelem u. 30').
A legolcs6bb aj6nlatot

a

TMJ Mdrntjki Bt. adta, ajanlati ara: brutt6 920.750,-Ft'

K6sa Zsolt k6pvisel6: ismeri valaki ezt ac6get, dolgoztunk veliik kor6bban?

Borek Edit 6pit6siigyi fdel6ad6: rltt6telesen igen, negbizhat6nak

ta161ja 6ket.

A napirendi ponthoz tovdbbi kdrdds, dszrevdtel nem volt.

petrik J6zsef polg6rmester a

szavaz6s elott meg6llapitja, hogy a K6pvisel6-testi.ilet 5 tagia

I2 - 2014' 09. 15.
rongdl6ddsok
bekdvetkezett
kovetkeztdben
id6szakban bekovetkezett csapaddkviz aldmosds
helyredll[tdsa" tdrgtil kdzbeszerztisi elidrds lezdrdsdr1l, valamint a mfrszaki ellendr
kiidlasztdsdr6l" t1rgyi eloterjesztdsben szerepl6 II. hat6rozati javaslatot, kieg6szitve, hogy a
TMJ M6rnoki Bt. -vel krit szerzrid est az Onkormriny ':zat, brutt6 920 .7 50 ,- Ft v6llalko z6si dijett-

vesz r6szt ustuuaittban, majd szavazdsrabocsStja a ,,Ddntds a ,,2014. 09.

Tokodalt6r6 Krizsdg flnkorm6nyzatinak K6pvisel6-testtilete egyhangri 5 igen szavazafral az
al 6bb i hatfr o zatot hozta.

1.

Tokodaltar6 Kdzsdg dnkormanyzat(nak K6pviselo-testiilete a ,,2014. 09. 12 - 2014.
09. 15. id6szakban bekcjvetkezett csapad6kviz alSmosrls k<ivetkezt6ben bek<ivetkezett
rong6l6d6sok helyre6llitiis" tdrgyri beruhaz6s mriszaki ellentirz6s6re bek6rt 5rajanlatok
vizsg6lata alapjan meg6llapitja, hogy a T.MJ M6rntiki Bt. (2500 Esztergom, G6za
fejedelem u. 30.) 6rv6nyes 6s legalacsonyabb <isszegri ellenszolg6ltat6s birSlati
5

szempont sze nti
mint 6rv6nye 6s
g20.7 50,-

legkedv
nyertes

it, **brutt6

tette, erre tekintettel az ajinlaltevo aj6nlat6t'
eti. A TMJ M6rn6ki Bt. ajanlati ara: brutt6

kilencszazhriszezer-h6ts zinotv en forint'

a
Onkormtinyzatdnak K6pvisel6-testiilete felhatalmazza
stert a vonatk oz6 szeruod6 s me gkdt6 s6re'

2. Tokodaltar6 Kdzsdg
pol g6rme

Felelos: Petrik J6zsef polg6rmester
8 napon beliil
Hatarid6: a szerzodls al6ir6straa d6nt6st kovet6

3. napirendiPont

pdlydzat benyfijtdsa az i)nkormdnyzatifeladatetldtrist szotgdttifeilesztdsek tdmogatdsdra

petrik J6zsef polgfrmester ferk6ri Borek Edit 6pit6siigyi f6e16ad6t, hogy ismertesse, hogyan
t6mogat6sa" megnevez6slJ,p6ly6zal
alakult,,a gyermekdtkeztetds felt6teleit javit6 fejiesd6sek
v6gdsszege.

hatfrozat 6rtelm6ben a
Borek Edit 6pit6siiryi f6el6ad6: a 2015. m6jus 27-ei iil6sen sziiletett
K6pvisel6-testiilet ddnt6s6nek
p1lyazatotbenyfjtottuk az illet6kes szervek fe16. A pillyiaat a
eset6n az 6voda als6 6s fels6
megfelel6en k6sziilt el, ami artielenti,hogy p6lyrizati nyertess6g
alakitunk ki. Az 6pit6si
6piilet6ben is fejlesztjtik a t6lal6konyh6t, valamint 6tkez6helyis6geket
6s az eszkd,zbeszerzgs
beruh6z6s mellett eszkozbeszerzesre is sor keriil' A beruhazas
osszkcilts6ge 34.100.000 Ft.

A p6lytnatv6rhat6an 95 %-os t6mogatotts6gri.

ap6ly6zat?
K6sa Zsolt bizottsigi elnok kdrdezi,hogy akkor be lett adva
hataridore benyrijtottuk.
Borek Edit 6pit6siigyi f6el6ad6: elektronikusan 6s papir alapon is
kdlts6gvet6sri
K6sa Zsolt bizottsrlgi elntik hozzilteszi, hogy mi v6lasztottuk a magasabb
vtitozatot, igy benne van M rij 6piiletrdsz is'

petrik Jr'zsef polgdrmester: A BM riltal kiirt fj pillyazatokon az 6voda fiitdskorszertisit6s6re
T6len nagyon sok probl6ma
6s belteriileti jfudak feliiitfusfua szeretndnk t mogat6st nyerni.
elektromos
volt az 6voda fiit6s6vei, sokszor kikapcsolt a kazitn, kdnytelenek voltunk
benyfjtani,
piiytvatot
lehet
ventill6torokat venni. Mivel kotelezo fetadatelat6s fejleszt6s6re
6piilet korszerusitdse legyen.
ez6rt gondoltuk, hogy az egyik az 6vodainevel6st biztosit6

karbantart6si
Borek Edit 6pit6siigyi f6el6ad6: els6sorban flit6skorszeriisit6s, h6szigetel6s,
meg az id6
nincs
munk6latok, e(re szlretn6nk beadni a pSlyinatot. A vdgdsszeg m6g
Ft. Itt syo tjnr6szt
rcivids6ge miatt, de szeretn6k kimerfteni a teljes osszeget, ami 30.000.000
ketl biztositani, mint ahogy az elozo p6,lyfnatn6l is volt'

javit6sa,
l5oh az
hanem
Nem 5olo,
karbantart6sa. Erre ts.OoO.oOo Ft a maxim6lisan ig6nyelhet6 osszeg.
<inr6sz. Ezmiankell az 6voda Alapit6 Okirat6t m6dositani, hogy megfeleljenapillyfnati
hogy nyfjtsunk
felt6telnek. A tervek 6s a kdlts6gvet6s elk6szitlse folyamatban van. Javasolja,
be p1lyinatot az 6vodafejlesztesre, 6s a Sport utcai j6rda fehijit6sra, 6s a kolts6gvetds terhdre
a sziiks6ges dner6t biztositsuk.

petrik J6zsef polgirmester: a m6sik pillyhzat pedig az rit-j6rda h6l6zat

Petrik J6zsef polgfrmester a szavaz6s el6tt megSllapftja, hogy a K6pvisel6-testi.ilet 5 tagja
vesz r6szt a szavazisban, majd szavaz6sra bocsritja a ,,Pdlydzat benyiljtdsa az \nkormdnyzati
feladatelldtdst szolgdl6 fejlesztdsek tdmogatdsdra" t6rgyu el6terjeszt6sben szerepl6 I.
hatir o zati javas I atot.
Tokodaltrlr6 K6zsdg Onkormrinyzatinak Kdpvisel6-testlilete egyhangf 5 igen szavazattal az
al6bb i hatitr ozatol ho Aa.

Tokodalt6r6 Kcizs6g Onkormrinyzatdnak K6pvisel6-testrilete a Magyarorszdg 2015. 6vi
ktizponti kdlts6gvet6s6r6l s2616 2014" 6vi C. tdrvdny 3. mell6klet lI. 4. pont aa), ac) 6s ad)
pontok alapjin DM dnkormdnyzati feladatell6t6st szolg6l6 fejleszt6sek t6mogat6s6ra"
piiylzatot nffit be a BrunszvikTerez 6voda infrastrukturiilis kapacit6s b6vit6ssel nem jar6
fejleszt6s6re, fehijit6sira. A pttlyizathoz sziiks6ges <iner<ire a K6pvisel6-testiilet el6zetes
k<itelezetts6get viillal, 6s az Onkorminyzat a kdltsdgvet6s6b6l biztositja.
FelelSs: Petrik J6zsef polgiirmester
HatriridS : A p6ly dnat benyrij t6s6r a: 20 I 5 . j unius 9.

Petrik J6zsef polg6rmester a szavaz\s el6tt megrillapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet 5 tagja
vesz r1,sil. a szavazdsban, majd szavazfisra bocs6tja a ,,Pdlydzat benyiljtdsa az dnkormdnyzati
feladatelldtdst szolgdl1 fejlesztdsek tdmogatdsdra" tdrgyu el6terjeszt6sben szerepl6 II.
hatin o zati j avas

I

at o

t.

Tokodaltrlr6 Kcizs6g Onkormanyzatinak K6pvisel6-testi.ilete egyhangri 5 igen szavazattal az
al 6bb i hatir o zatot ho ila.

Tokodaltrlr6 K<izs6g Onkormdnyzatdnak K6pvisel6-testrilete a Magyarorczdg 2015. 6vi
kdzponti kciltsdgvet6sdr6l sz6l6 2014.6vi C. tcirvdny 3. mell6klet II. 4. pont aa), ac) 6s ad)
pontok alapjSn ,dz <inkorm6nyzati feladatell6t6st szolg6l6 fejleszt6sek tfumogatdsdra"
piiy6zatot nyrijt be a belteriileti utak, jarddk, hidak fehijit6sa piiydzati alc6lra. A pflydzathoz
sztiks6ges <jnerore a K6pvisel6-testiilet el6zetes kdtelezettsdget v6llal, 6s az Onkormdnyzat a
kdltsdgvetds6b6l biztositj a.
Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester
Hat6id6 : A p 6ly 6zat benyrij t6s 6r a: 20 |

5.j

riniu s 9.

4. napirendipont
A Brunszvik Terdz 6toda Atapltti Okiratdnak mddos{tdsa
Petrik Jrizsef polgrirmester: a pillydzat miatt van sz{iks6g, az 6voda Alapft6 Okirat6nak a
m6dositiisiira.
Td,th Gdbor iegyztS: jelenleg van egy hat6lyos Alapit6 Okirata az 6vod,inak, viszont 2015.
janu6r 1-jdt6l jogszab6ly Sllapitja meg az alapit6 okiratok egys6ges tartalmit. A l6tszrim miatt

m6dosftani

kell az Alapit6 Okiratot,

egys6ges szerkezetben,

a

jogszabrlly szerinti

meghatarozott formiiban. Ehhez kellett egy m6dosit6 okiratot k6sziteni, ut6na egys6ges
szerkezetbe kellett foglalni. A Brunszvik Ter6z Ovoda Alapit6 Okirat6ban a felvehet6
maximdlis gyermekl6tsziim 112 foben van meghatironra. Az 6vod6ban jelenleg 78 gyermek
nevel6se

folyik. A gyermekl6tsz6mot tekintve

6s a jogszab6lyi eloir6sokat figyelembe v6ve is

nagyon magas a II2 f6s gyermekl6tsz6m, ezdrt aztjavasolja az el6terjeszt6,hogy a felvehet6
maximiilis gyermekldtsz6mot 98 foben hatitrozza meg a K6pviselo-testtlet. Ez a l6tsz6m a
feladat ell6tdsrit nem vesz6l y ezteti.

Petrik J6zsef polgirmester a szavazits elott meg6llapitja, hogy a K6pviselo-testiilet 5 tagja
vesz r6szt a szavazilsban, majd szavazilsra bocs6tja ,,A Brunszvik Terdz Ovoda Atapit6
O ki r at d n a k m 6 d o s t t d s a " tfr gyit e l6terj e szt6 sb en szerep li| hatin o zati j avas l atot.
Tokodaltrlr6 K<izs6g Onkormrlnyzatinak K6pviselo-testiilete egyhangri 5 igen szavazatlal az
al 6bb i hat6r o zatot ho Aa.

Tokodaltrir6 Ktizsdg OnkormrinyzatinakK6pviselo-testiilete - ahatdrozat mell6kletetkepezo
tartalommal - elfogadja a Brunszvik Teftz 6voda 7512014. (V. 28.) dnkorm6nyzati
hatinozattalj6vrihagyott Alapit6 Okiratdnak m6dosit6srit, valamint a m6dositrissal egys6ges
szerkezetbe szedett Alapit6 Okiratot.
Felel6s: Petrik J6zsefpolgiirmester
Hat6rid6: A Magyar Allamkincstir rdszlre t0rt6n6 megktild6sre: azonnal
Az okiratok a jeg,tz1kdnyv melldkletdt kdpezik.

5. napirendipont
Egyebek
Az Eg,,ebek napirendi ponthoz kdrdds, dszrevdtel nem.volt.

Petrik J6zsef polg6rmester megk<iszoni a vend6gek. jelenl6t6t 6s a k6pvisel6k munkdj6t, a
rendkivtili iil6st 18 6ra 00 perckor bezirja.

K. m. f,

I
Petrik

jegyzi\

