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Petrik J6zsef polgdrmester k<iszcinti a megjelenteket. Meg6llapitja, hogy a K6pvisel6testtilet 5 fovel hatftrozatkepes. Palla Zsolt k6pvisel6 jelezte, hogy a mai rendkfviili iildsen
nem tud r6szt venni. Szab6 Zsolt k6pvisel6 t6voll6t6t el6re nem jelezte. A meghiv6t 6s az
eloterjesa6seket papfr alapon 6s e-mailben is; megki.ildtiik a k6pvisel6k r6sz6re. A mai
rendkfvtili iilds cisszehivdsina azdrt volt szi.iksi6g, mert a kor6bban elfogadott p6ly6zatok
benffit6s6val kapcsolatos hatarozatokba nem szerepeltetti.ik az onero dsszeg6t, melyre
hiSnyp6tl6st kaptunk. Ezt kell p6tolnunft. Az: Egyebek napirendi ponton beliil szeretn6
trirgyalni K<ivdr Srindor tigy6t, akinek ingatlaniiba kiirt okozott a csapaddkviz.

Petrik J6zsef polgirmester a szavaz6s el(rtt meg6llapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet 5 tagja
vesz r6szt a szavazdsban, majd szavazilsra bops6tja a K6pviselo-testiilet rendkiviili til6s6nek
napirendj6t.

Tokodaltar6 Kdzsdg Onkormanyzatinak Kdpvlisel6-testiilete egyhangri 5 igen szavazaffal, az
al6bbi hatirozatot hofia.

Tokodaltrir6 Kdzs6g Onkormrinyzatinak K-6pyisel6-testiilete elfogadja
rendkivtili iil6s napirendj6t a kdvetkez6k szerinl:

a 2015. jrinius 1l-ei

Napirendi pontok:
1. Ddnt6s a,,gyermekdtkeztet6s felt6l,ele[t javit6 fejlesztdsek t6mogatSsa" tdrgyit ds ,,az
tinkorm6nyzatai feladatelliit6st sTolgril6 fejleszt6sek tiimogatdsa" titrgy:f
p6ly ilzatoL<ho z sziiks 6 g e s hi rinyp 6tl 5s b izto s [t6srlr6 I
El6terjeszto: Petrik J6zsef polgiirmester
2. Egyebek
Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hat6rid6: azonnal

I.

napirendipont
.iatt'{td fejlesztdsek tdmogatdsa" tdrgtrt is uaz
.fej(esztdsek tdmogatdsa" tdrgtrt pd$dzatokhoz

Jt6zsef
cinereje brutt6
6vodai fiitds
Petrik

a
a
k

javit6 fej
gv$t6snek brutt6 34.100.

ztef6s felt6teleit

!s64e benyfjtott palyaz
31.499.973 Ft, melyre a sztiksdges <inero I.5,74.999 Ft. A harmadik hatirozati javaslatban
szerepel a Sport utcai jarda fehijft6sa osszespn 17.609.110 Ft-tal, az onero itt I5%o, azaz
2.64I.367 Ft. A kor5bban elfogadotthatitrozatgkat ezekkel az dsszegekkel kell kieg6sziteni.
zavrzils el6tt inegdllapitja, hogy a
szavazdsra bqcsdtja ,,D6ntds a gt
tdrgtil eis az onkormdnyzatai
szilksdges hidnyp6tlds biztositdsdrdl" tirgyu
fejlesztdsek tdmogatdsa tdrg,,ti
el6terjeszt6sben szerepl6 I. hat6r
Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkormrinyzatinak K6prriselo-testtilete egyhangri 5 igen szavazattal az
al 6bbi hat6r o zatot ho zta.

Tokodaltrir6 Ktizs6g Onkorm6nyzatinakK6pvilsel<i-testtilete a9412015.(V .27 .) rinkormanyzati
hatinozatit a krivetkez6k szerint m6dosfda:
1. A hatrirozat utols6 mondata helydbe a kcivetllez6 szdveg l6p:

sziiksdges brutt6 1"705.031
k<itelezetts6get viillal, 6s az Onkormiinyzat
biztositja."
2. Ahatirozat tdbbi r6sze nem v6ltozik"

,,A pillydzathoz

Ft 6ner6re a K6pvisel6-testiilet el6zetes
a sziiks6ges dsszeget a kdlts6gvet6s6bSl

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatrlrid6 : a hianyp6tl6s telj esft6s6re : azonnal

Petrik Jrfzsef polgrirmester a szavzufs el6tt megrillapitja, hogy a K6pviselS-testtilet 5 tagja
vesz rflsil" a szavazfusban, majd szavazdsra bocs6tja ,,Ddntds a gtermekdtkeztetds feltdteleit
javit6 fejlesztdsek tdmogatdsa tdrgtti ds az dnkormdnyzatai feladatelldtdst szolgdl6
fejlesztdsek tdmogatdsa tdrgil pdll,,dzatokhoz szuksdges hidnypdtlds biztosftdsdr6l" targyrt
el6terj eszt6 sben szerepl6 II. hatrlrozati j ava slatot.
Tokodalt6r6 Krizs6g Onkorm6nyzat{nak trldpviseld,-testtilete egyhangri 5 igen szavazattal az
alilbbihatitrozatothoda.

Tokodalt6r6 K<izs6g Onkormrfuryzatilnak K6pviseki-testiilete

a

103/2015.(VI.3.)

nkormrlny zati hatdr o zatdt a kd vetke zok s zerint m6 do sitj a :
1. A hat6rozat utols6 mondata hely6tre a ktivetkez6 szdveg 16p:

6

pillySzathoz sziiks6ges brutt6 1.574.999 Ft d,ner6re a K6pvisel6-testtilet el6zetes
kdtelezetts6get viillal, 6s az Onkorm6nyzat a sziiksdges <isszeget a kcilts6gvet6s6bol
biztositja."
2. Ahatitrozat tdbbi r6sze nem villtozik.

,,A

Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester
Hatrlrido : a hi6nyp6tl6s telj esit6s6re : azonnal

Petrik Jrizsef polgirmester a szav'azris e[6tt meglillapitja, hogy a K6pviselo-testiilet 5 tagja
vesz rdszt a szavazilsban, majd szavazista bocsritia ,,Dontds a g,,ermekdtkeztetds feltdteleit
javit6 fejlesztdsek tdmogatdsa tdrgyil ds az onkormdnyzatai feladatelldtdst szolgdl6
fejlesztdsek tdmogatdsa tdrgni pdfudzatokhoz szilladges hidnypitlds biztos{tdsdr1l" tflrgyu
eloterj esz6 sben szerepl6 III. hatitrozati j av aslatot.
Tokodalt6r6 K<izs6g Onkorm6nyzathnak K6pvisel6-testiilete egyhangri 5 igen szavazattal az
al 6bb i hatdr o zatot ho ila.

Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkormdnyzatdnak K.6pviselo-testiilete

a

10412015.(VI.3.)

<inkorm6ny zati hat6r ozatdt a kdvetke z6 k szerint m6 do s itj a :
1. A hatrlrozat utols6 mondata hely6be a kOvetkezo sz<iveg l6p:

sziiks6ges brutt6 2.641.367
kdtelezetts6get v6llal, 6s az Onkormiinyzat
biztositja."
2. Ahatitrozattdbbi r6sze nem villtozik.

,,A pitlyinathoz

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hat6rid6 : a hirinyp6tl6s telj esitdsdre : azonnal

Ft

a

<inerore a K6pvisel6-testtilet elozetes
sziiks6ges dsszeget a kdlts6gvet6s6b6l

2. napirendi

pont

Egtebek

Petrik Jrfzsef polgirmester: KOv6r Srindor tokodaLtar6i lakos an6l t6j6koztatta, hogy a keddi
heves j6ges6 ut6n a csapad6kviz az 6 ingallana el6tt gytilt 6ssze 6s bedmldtt a pinc6be. K6sa
Zsolt t6pviselovel 6s a tulajdonossal megn6zt6k a helyszint,6s aA.javasoljrlk, hogy kisebb
ez6 r6sz6re.

Petrik J6zsef polgirmester a szavazis elott megdllapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet 5 tagia
vesz r6szt a szavazhsban, majd szavazlsrabocs6tja a kdvetkezo hatfurozati javaslatot:
,,Tokodaltdr6 Kdzsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisel6-testillete Kovdr Sdndor, a Tokodaltdrf,
Vdci Mihdly utca 53. szdm alatti lakos rdszdre 3m' sddert ds 700 kg cementet biztos{t, hogt a
c s ap a d d lcv Iz kir o ko z ds dt 6 I m e g6uj a ingat I ctndt. "
Tokodalt6r6 Krizs6g Onkormrlnyzatinak K6pviselo-testtilete egyhangri 5 igen szavazaltal az
alilbbihathrozatothozta.

Tokodaltrir6 Kozs6g Onkonnrinyzattnak K6pvisel6-testtilete Kdv6r S6ndor, a Tokodalt6r6,
V6ci Mih6ly utca 53. szlm alatti lakos rds:zdre 3m' s6dert 6s 700 kg cementet biztosit, hogy a
c sapad6kvf z kfir okozirs6t6 I me g6vj a ingatl an6t.
Felelos: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatrirido: akdrelmez6 6rtesit6s6re a ddnt6st kciveto 5 napon beltil

Petrik J6zsef polgfrmester

megkcirszdni

il k6pvise,l6k munk6j5t, a rendkivi.ili til6st 15 6ra 00

perckor bezdrja.

K. m. f.

T6th G6bor
jegyzo

