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Petrik Jtizsef polg6rmester ktisz<inti az 0l6sen megjelent k6pvisel6ket, a

meghivott
venddgeket, valamint a lakossdg rdszerol megielenteket. Megdllapitja, hogy a Kepviseliitestiilet 4 fovel hatrirozatkdpes. Palla Zsolt 6s Schubert Jdnos kdpvisekik jeleztdk,
hogy a mai
iildsen nem tudnak rdsztve . Indftvdnyozza, hogy,,Az EDV Zrt. 2014.6vi gazddlkodrisi
adatokr6l sz6l6 t6jdkoztatfusa 6s a gdrdtil6 fejlesztdsi terv elfogaddsa" trirgyu napirendi pontot
t6rgyaljrlk els6kdnt. Siirg6ss6gi inditvrinykdnt k6ri napirendre
,,A helyi ad6kr6l sz6l6
20/2011.(IX.9.) dnkormilnyzati rendelet m6dositiisa" 6s ,,A Tokodaltlr6, Iskola utca 12. szim
alatti ingatlan 6rt6kesit6se vagy bdrbeadrisa" t,irgyfl napirendi pontokat, valamint az

ve

,,Egyebek" napirendi ponton beliil

a

Tokodaltrir6i Bar6tsrig Atl6tikai Klub trimogat6si

kdrelmet.

Petrik Jduef polgdrmester a szavazds el6tt megiillap[tja,

h a Kdpviseld-testiilet 4 tagja
t a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja a KdpviselS-testtilet iil|sdnek napirenfi1t
az elhangzott m6dos{t6 javaslatok)ml egtiltt.
vesz

r

Tokodaltrir6 Ktizsdg Onkormrinyzatinak KdpviselS-teshilete egyhangu 4 igen szavazattal, az
alilbbihatirozatothoda.

Tokodaltrlr6 Kozsdg onkormanyzatinak K6pviselci-testiilete elfogadja
iil6s napirendjdt a krivetkeztik szerint:

a 2015.jrinius

24-ei

Napirendi pontok:

l- Az nOV Zrt. 2014. 6vi

gazdillkodasi adatokr6l sz6l6 thjlkonatirsa 6s

fej lesztdsi terv elfo gadrisa

a g6rdiil6

ElSterj eszt6 : Petrik J6zsef polgdrmester

2. Besz1mol6 a telepiil6s krizbiaonsrigi helyzet6r6l
El6terj

Petrik J6zsef polg6rmester
3. Besz6mol6 a BrunszvTkTercz Ovoda 201412015-ris neveldsi 6v6r61
El6terjeszt6: Petrik J6zsef polgifumester
4. Akozdtkeiletds biztosftasrival kapcsolatos d<int6s
Eloterj esztri : Petrik J6zsef polgirmester
5. Beszamol6 az elmrilt id6szakban elfogadott hatirozatokv6grehajtris indl, azdrt
iildsen
sztletett hatitrozatok kihirdet6sdr6l, valamint tdj6koztatris egy6b cinkormanyzati
iigyekrSl
El6terjeszt6 : Petrik J6zsef polg6rrnester
6. Tokodaltiir6, 6voda ktiz- 8i. 6s a Nefelejcs u. 514. szim alatti ingatlanok
bdrbead6srira kiirt p6,ly |zatok elbirdlls6r6l
El6terj eszt6 : Petrik J6zsef polg6rrnester
7. Ddnt6s a Tokodaltrir6, 903 helyraj zi szitmu, volt strandflird6 ingatlan bdrbeadrlsrir6l
Elote{ eszt6 : Petrik J6zsef polgiirmester
8. Tokodaltrir6, Nefelejcs utca2/D szitm alattiingatlan megvdtelre t6rt6no felaj6nl6sa
El<iterj eszt6 : Petrik J6zsef polgd,rmester
9. Dcint6s a20l5.jrinius 9-6n tdrt6nt vis maior esemdny kapcsrin benyrijtott pdlyazatr6l
El6terj eszt6 : Petrik J6zsef polg6.rmester
10. P[lyazat benffitrlsa a rendkiviili szoci6lis tiimogat6s ig6nyl6s6hez
Elciterj eszt6 : Petrik J6zsef polgiirmester
eszt<i :

I

1. A helyi ad6kr6l sz6l6 2012011.0X.9.) <inkorm6nyzati rendelet

m6dositSsa
El6terjeszt6: Petrik J6zsef polg6rmester
12. A Tokodalt6r6, Iskola utca 12. sz6m alatti ingatlan 6rt6kesitds6re vagy b6rbead6s6ra

pillyinatkifr6sa
Eloterjesztri: Petrik J6zsef polg6rmester
13. Egyebek

Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester

Hat6rid6: azonnal

1. napirendipont
Az EDV Zrt. 2014. dvi gazddlkoddsi adatokrdl szdld ttijdkoztatdsa ds a gdrdiilf fejlesztdsi
terv elfogaddsa

Petrik J6zsef polgirmester ktiszdnti az nOV Zrt. k6pvisel6it. A k6pvisel6k rrregkaptilk az
el6terjeszt6st, a terveket a Polgrirmesteri Hivatalban volt lehet6s6g megtekinteni. Felk6ri
Botos Tamiist, hogy sz6ban eg6szftse ki a besz6mol6t.
Botos Tamfs, az rtszak-dunrintrlli Yizmti Zrt. telephe\wezet6je kcisz<inti a K6pvisel6testiiletet. Megkiildte abeszimol6t, ha ezzelkapcsolatban felmertil k6rd6s szivesen villaszol
16. Az 6lland6 meghib6sod6sok szftma magasnak trinik Tokodalt6r6n, 149 meghibrisodris
tcirt6nt, ebb6l 20 db cs6trjr6s volt. A szenrryviz ter6n viszonylagjobb a helyzet, ij halbzat
l6v6n. 8 dugul6s volt, melyek alapvet6en a csatorna nem rendeltet6sszertihasznilatira
vezethet6k vissza, sok mindent beledob6lnak ami nem odaval6,6s ez okozhat probl6m6t. Az
ivoviznel tavalyi dvben megkezdt6k a Biny6sz utcai rendszer 6tk6t6s6t. 2014-ben
megcsin6ltfk az Iskola utca teljes 6tkdt6s6t 6s a csom6pontok kialakit6srit. Az Illy6s Gyula
utciiban fejleszt6si munkiikat v6gezn6nek, mert rigy tudja aszfaltr6teget kap azutca.

Petrik

Jr6zsef polgrirmester: igen, okt6berben szeretndk Ieaszfaltozni. K6tszer is volt ott
cs6ttjr6s r<jvid id6n beltil. Kdri, hogy nezzek meg, hogy esetleg kell-e ott valamit javitani, ne
az aszfaltoz6s ut6n kelljen burkolatot bontani.

Botos Tamfs igyvezetfz 2016-t612019-ig a gdrdiil6 fejleszt6si terv alapjrin, mind avizigyi
mind a vonatkoz6 korm6nyrendelet 6rtelm6ben kell tervezni, hogy tervszertien legyenek a
karbantartilsok elv6gezve,tewszertien lehessen aperuigyeket koordiniini.Ezrugalmas terv,
de az iriinyelveket meghatitrozza. Ahol lehet, az dpiiletek alatt l6v6 vezet6keket szeretn6k
megsztinteti. Cs6tdr6s eset6n sok probl6mdt meg lehetne elozni. Alapvetrien a szennyvizes
teriileten egy-egy vezetlk fehijft6sa, aknafehijit6s 6s vezet6kcsere van betervezve.

Petrik J6zsef polgiirmester: 6v elej6n sokszor volt a virtirozokb6l trilfolyils, rigy ndz ki,
hogy egy rridi6s zavar6jel miatt. Sikeriilt ezt megoldanr? Az Asztalos Srindor utca v6g6n
k6rt6k, hogy nezzek meg kamer6val ezt a teriiletet.

Botos Tam:is iignezetfl: Az Asilalos S6ndor utcdban nem a csatorn6val van a baj, hanem
vagy a csapad6kviz iiraml6s vagy t0mdrit6s miatt keletkeztek ezek a probl6m6k. A
trilfolyrissal kapcsolatos probl6mrit sikertilt megoldani, a zajsziiroket felteti6k, azota j6I
mtikddik a rendszer.
Petrik J6zsef polgirmester megkciszcini

a besz6mol6t.
3

Petrik lduef polgdrmester a szsvazds el6tt megdllapitja, hogt a KdpviselS+esttilet 4 tagja
vesz rdszt a szwazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,Az EDV Zrt. 2014. 6vi gazddtkoddsi
adatolvdl sz6l6 tdidkoztatdsa ds a gdrdi)Id fejlesztdsi terv elfugaddsa"

td

il eldterjesztisben

szer epl6 hatdr ozati j avas I al ot.

Tokodaltar6 Kdzs6g Onkormrlnyzatinak Kdpvisel6-testiilete egyhangri 4 igen szavazattal az
al 6bbi hatfn ozatot horta.

1.

Tokodaltar6 Kdzsdg Onkormrlnyzatdnak Kdpviselo-testiilete elfogadja az Eszakdunantuli Yizmti Zrt. 2014. 6v gazdasitgi adatokra vonatkoz6 ti$6konat6jht, az iv6vtz
6s szeruryviz iryazat 2015. 6vi gdrdtil6 fejlesztdsi terv6ben szerepki jelentdseket,
valamint a20I6-2029 id6szakra vonatkoz6 grirdiil6 fejleszt6si terv eloir6nyza,tail.

2'

Tokodaltrlr6 Kcizsdg Onkormanyzatinak K6pviselS-testrilete felhatalmazza a

polgdrmestert az

l

pont szerinti dokumentumok al6friisara.

Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester

Hatririd6: a dokumentumok akiinisiira 6s az Eszak-dunantuli Yizmfi hrt. Eilkoztatfusfua a
ddntdst kovet5 8 napon beltil

2. napirendipont
B

eszdmolf a telep rtlis hdzbiztonsdgi helyzetirfll

Petrik

Jr6zsef polg:lrmester kdszcinti Fekete Istvrint,

a

Dorogi Rendorkapitanys6g

hatos utc6kban meghatirozott helyeken gyakran bontanak szdt g6pkocsikat. Mit tudnanak
tenni, hogy a probldma megszrinjdn? Az 6jsz*ai kribel6getdsekkel kapcsolatban szeretne
tan6csot kdrni.

Fekete Istviin, a
_Dorogi Renddrkapitr{nysrig Kiizrendv6delmi Osztflyfnak vezet6je:
kciszrinti a kdpvisel6ket, a kiktilddtt besziimol6hoz egyeb hozzifitznival6ja nem lenne, e.-gy
progrcmot emelne ki, ami folytat6dni fog, ez a l9/24-es kdzteriileti jelenl6tet biaosit6
program, mely 6v v6gdig lesz kiterjesztve. Tovribbi rendorjelenl6tet kivrinnak biztosftani.
Orsz6gosan elmondhat6, hogy cstikken a biincselekmdnyek szima. Ez a program folytat6dni
fog, melynek l6nyege, hogy min6l tribbet 6s gyakrabban vannak kint a kdzs6gben. A
kdrddsekre v6laszolva: Mindenkdppen szriksdges lenne, ha ilyen tevdkenys6get 6szlelnek akar
a rendors6g k6zponti szitmirt felhfvni vagy akrirzeti megbizottat 6rtesiteni. Jilentsdk
be, hogy
mit 6s mikor tapasztaljrlk, idoszakf6l, napt6l ftiggetleniil, ki fognak j6nni a rend6rs6gt6l Zs
meg fogjrik vizsgrilni a kcinilmdnyeket, hogy volt-e lopils, a rendrlrs6g hat6sk6r e ezeket
kivizsg6lni- Ha nincs szab6lysdrt6s, fogjrik jelezni
- ill"tdk"s hat6srignak. A rend<irsdg
bevon6sa hathat6 segits6get szokott jelenteni. Ez a menete annak, hogy a tev6kenys6!
megsziinjdn. A k6beldget6ssel kapcsolatban, ezek a kdbelek valahol lltiirt"k, err6l a
rend5rs
melyet 6rt
nem ad ki, pontosan fudjrik, hogy
milyen
tint el. A
azok, amik L tdnyleges segits6get
jelentik
elindftj6k zriksdges eljarrist. Ha a helyi ..ird.l"t iilt;u, u
sztiksdges jegyzcikcinyveket megkiildik a Polgrlrmesteri Hivatalnak. Ehhez az
sziiks6g"r, hogy

megtcirt6njen a bejelent6s, amikor tapasztalj6k ezeket a tev6kenys6geket. Ha felmertilt esetleg
k6rd6s szivesen v illaszol r5.

Filip Csabfn6 alpolgirmester k&dezi, hogy a telepiil6sen mrikdd6 kamerarendszer segfti-e

a

munkrijukat?

a Dorogi Rend6rkapitrinysfg Kiizrendv6delmi Osztrilyinak vezetdje:
Orvendetes dolog a kamerarendszer mrik<id6se. A rendszer tud6s6r61 es az ljszakai felv6teGk
min6s6g6tol fiigg, hogy tudja-e segiteni a munkiinkat. Viszont ha l6tjak a kihelyezett
kameriikat azok az emberek, akik jogs6rt6 cselekmdnyeket akarnak elk<ivetni, mar akkor
visszatart6 ereje van. Cscikkends mutathat6 ki, min6l tribb kamera var\ sokkal hamarabb,
hat6konyabban tudnak eredmdnyt produk6lni. Pozitiv a megft6lds.
Fekete Istvrin,

Nyizsnyfnszky Gergely kiirzeti megbizott: Tokodalt6r6n az egyik legjobb min6s6gti
rendszer van kialakftva. Visszatekintheto, j6 min6s6gri, v6lem6nye szerint lehetne mdg
b<iviteni.

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds elStt megdllapftja, hogt a Kdpvisel1-testillet 4 tagja
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja,,Beszdmol6 a telepillds k\zbiztonsdgi
helyzetdr 5l " tdr g/il el1terj e sztd sben szer epl 6 I. hatdrozati j av asl atot.
Tokodaltrir6 Kdzsdg Onkormrinyzatfnak K6pvisel6-testtilete egyhangu 4 igen szavazattal az
al 6bbi hatilr o zatot ho ila.

Tokodaltrir6 Kdzs6g Onkormiinyzatdnak K6pvisel5-testtilete a Kom6rom-Esztergom Megyei
Rend5r-f6kapit6nys6g Dorogi Rend6rkapit6nysrigrinak beszrimol6j6t Tokodaltar6 teleptil6s
k<izbiaons6gi helyzetdr6l megismerte, 6s a hatfurozat mell6klet6t kepezo tartalommal
elfogadja.
Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester

Hat6rid6: a Dorogi Rend6rkapitfnys6g titjekoztatds6ra a dcint6st k<jvet6 5 napon behil

A besz6mol6 ajegyzokdnyv mell6klet6t kepezi.

Petrik J6zsef polgdrmester felk6ri Bolyrln-Juh6sz Agnest, a Polg6r<irs6g elncikdt, hogy
eg6szftse

ki a besziimol6j6t.

Bolydn-Juhrisz Agnes, a Tokodaltir:liPolgfr6rs6g elniike: Az Egyestiletiink 20l4.okt6ber
8-rin alakult tijj6. Az6ta v6gztink 6rdemi munkiit a telepiildsiinkrin. A kezdeti l0 fos csapat
novemberben m6r 16 f6re gyarapodott, igy mdg tdbb szolgilati 6rdt tudtunk teljesfteni.
J6rclrtizi.ink a nap minden szakirban, igyeksziink min6l tdbb id6t t<ilteni k6zteri.ileten, a
telepiilds kdzbiztonsfuga erdekeben. A kiemelt rendezvdnyeken biztosft6st v6gziink, aktivan
jelen vagl'unk a telepiilds 6letdben. Van l6tszata annak, hogy jelen vagyunk a teleptl6sen,
napi szinten vagyunk kint, de sztiks6g is van erre, a lakossrig r6sz1r6l is pozitiv a visszajelz6s
fel6nk.

Petrik J6zsef polgrirmester: t6nyleg lehet fordulni hozzdtok, krjszdncjm sz6pen a
segftsdgeteket, ezzel a kdzbiztonsdgot is javitjritok a teleptildsen. Van fj 4 tO;u a

Polgrirorsdgnek.

Filip

Csabr{n6 alpolg{rmester szerint is a lakossrlg pozitivnak it6li meg a jelenld6iket a
telepiildsen.

Petrik Jduef polgdrmester a szavazds el6tt megdllapitja, h a Kdpvisel1-testiilet 4 tagia
vesz rdszt a szov sban, maid szavazdsra bocsdtja,,Beszdmolf a telepi)lds ki;zbiztonsZgi
helyzetdrdl" td il elSterjesztdsben szereplT II. hatdrozatijavaslatot.
Tokodaltrir6 K<izsdg Onko inyzatinak Kdpvisel6-testtilete egyhangu 4 igen szavazattal az
al6bbi hatdr ozatot hoda.

Tokodaltar6 K<izs6g Onkormrinyzatanak Kdpvisel<i-testiilete a Tokodaltar6i polgrlr<ir
Egyesrilet besz6mol6j6t a teleptilds krjzbiztons6gi helyzet6rol megismerte, 6s a hat1rozat
mell6kletdt kepezl tartalommal elfogadj a.
Felelos : Petrik J6zsef polgiirmester
Hatririd6: az Egyesiilettfijekoaatisfua adrintdst kdveto 5 napon behil.

A

be szdmo 16 a

j egy zokcinlv melldkletdt kdpezi.

3. napirendipont
Besaimold a Brunszvik reriz owda 2014/201s-as neveldsi dvirfll
Petrik Jrfzsef polgdrmester: a besziimol6 nem ment ki papiron, de e-mailben kiktildtiik

a

kdpvisel6knek. K6rdezi HerczegMriria 6vodavezet6t, hogy kfvdnja-e kieg6szfteni a Brunszvik
Ter1z 6voda 201412015-ds neveldsi dv6r6l sz6l6 beszimol6t?

Herczeg Mriria 6vodavezet6: csak pilr mondattal. A gyerekl6tszrlm picit kevesebb lett, de ma
is jeleztdk, hogy visszaktilttiznek, igy szeptembertol emelkedik a ldtszrim. A jelenlegi
ldtsziimot idedlisnak tarfia. Sok program volt ebben az evben. Pr6b6l olyan programokat is
megval6sftasdhoz.

Fiildes Gdbor k6pvisel6: takin ha sikertil megnyemi az 6voda fejleszt6s6re benyrijtott
piiyizatot,az segiteni fog abban, hogy magasabb legyen a l6tsz6m.
Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds eldtt megdllapitja, hog,t a KdpviselT+estiilet 4 tagja
vesz riszt a szavazcisban, majd szavazdsra bocsdtja ,,Beszdmol6 a Brunszvik Ter6z Ovoda
2014/2015-6s nevelisi ivdrdl" tdrgil elfiterjesztdsben szereplS hatdrozati javaslatot.
Tokodaltrir6 Kdzsdg Onkormrlnyzatinak Kdpviselo-testiilete egyhangu
ribbi hatfr o zatot ho zta.

al

4 igen szavaza1al az

Tokodaltrlr6 Kdzs6g OnkormrlnyzatinakK6pvisel6-testiilete
- ahatdrozat mell6klet6tk6pez6
tartalommal - elfogadja a Brunszvik Ter6z 6voda 201412015-<is nevel6si 6vr6l sz6l6
beszrimol6jrit.
Felel<js: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatririd6: az 6vodavezet6 6rtesit6s6re a dontdst k0vet6 5 napon beliil.

A besz6mol6 ajegyzokdnlv mell6klet6t kepezi.
4. napirendipont
A kdzdtkeztetds biztos{tdsdval kapcsolatos ddntds

Petrik J6zsef polgrirmester k<iszdnt Fiivesi Zsoltot, a Heira-Gasztro Kft. ngyvezetbjet. Az
eloz6 kdpvisel6-testtileti i.il6sen megfogalmaztiik azokat az igdnyeket, mely tertileten
fej le szt6 s ekre van s ztiks e g a szol gitltat6sb an.

Fiivesi Zsolt, a Heira-Gasztro Kft. iigyvezet|jez igen, r6szben teljesitve lettek, lecser6ltek a
terit6ket, 6tk6szleteket. Mindig nySron szoktrik az iskola lerlll6sakor ezeket a fehijft6sokat 6s a
fest6st elv6gezni. A jird6t megcsiniiltik. Az iivegpoharakat veszdlyesnek tartja, mert vannak
gyerekek akiknek a viselked6stikkel probl6ma vart, az iskola k6rte, hogy jelezztik fel6jtik
ezeket a probl6m6kat. F61t a balesetveszdlytol, ez6rt hasznLiltak mtianyag poharakat
kor6bban.

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds el6tt megdllapftja, hogt a Kdpviset1-testi)let 4 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,A k1zdtkeztetds biztositdsdval
kapcsolatos dAntds" tdrgtil el1terjesztdsben szereplf I. hatdrozatijavaslatot.
Tokodaltrir6 Kdzsdg Onkorm6nyzatdnak K6pvisel6-testiilete egyhangf 4 igen szavazattal az
al ribb i hatdr o zatot ho zta.

Tokodalt6r6 Kdzs6g Onkormrinyzatfunak K6pvisel6-testiilete - ahatfirozat melldkletetk6pez6
tartalommal - 2015.jrilius l. 6s a 20l6.jrinius 30. kcizritti id6szakra a Heira Gasztro Kft.-vel
(2532 Tokodalt6r6,Titrna utca 1.) kcit szerz6d6st a k<iz6tkeztetds biztosit6s6ra.
Felelos: Petrik J6zsef polgiirmester
Hatrirido : a szerzodds aliftilsina 20| 5.jrinius

3

0.

Petrik J6uef polgrirmester a szavazds el6tt megdllapftja, hogt a Kdpviset1-testiilet 4 tagja
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,A kozdtkeztetds biztos{tdsdval
knpcsolatos dantds" tdrgtil el1terjesztdsben szerepl6 IL hatdrozati javaslatot.
Tokodaltrir6 Kdzsdg Onkormrinyzatinak Kdpviselo-testiilete egyhangri
6bbi hatdr o zatot ho zta.

al

4 igen szavazattal

az

Tokodaltrir6 Kcizs6g Onkormrinyzatinak K6pvisel6-testtilete hozzf$irul ilthoz,hogy a Dorog
ds T6rsdge Szocirllis Alapellit6 Szolgdlat a szociiilis dtkeztetds elllt6sa drdekdben a Heira
Gasztro Kft.-vel (2532 Tokodaltiir6, T6ma utca l.) kdss<in szerzriddst a2015.jrilius l. - 2016.
junius 30. kOzOtti idoszakra akdvetkezo arajfnlat szerint:
Nett6 elad6si rir: 431 Ft
Elelmezds nyersanyagkdltsdg6nek az egy ell6tottra jut6 nett6 napi 6sszege: 215 Ft.

Felelos: Petrik J6zsef polgdrmester
Hatarido: A Szoci6lis Alapell6t6 Szolgrilat vezetdjenek 6rtesftdsdre a dcjnt6st kcivet6 5 napon
beliil.

5. napirendi pont
Beszdmold az elmrtft iddszakban elfogadott hatdrozatok vigrehajttisrirdl, a zirt iilisen
sziiletett hatdrozatok kihirdetisdrdl, valamint tdiiko tds egtdb dnkormdnyzati figehrdl

Petrik J6zsef polgdrmester: kiktildtdk az elmrilt kdpviselo-teshileti til6sen elfogadott
hatfttozatok vdgrehajt6srir6l sz6l6 beszrlmol6t. Jegyz1 fr rjsszeszedte ezeket ahatArozitokat,
melyek vdgrehajtasa megtOrtdnt. Hasznosnak taldlom ezt az <isszefoglal6t, frleg amikor az
Altar6i Tiikrdt fogjrik frni, szerkeszteni. Attekintheto 6s Litni benne, hogy milyin ddnt6sek
sziilettek az elmrilt id6szakban. Ezen kfvtil a Polgarorsdg beszlmol6j Lt tartalma,za az
ekiterj eszt6s a m6j us h6napban telj esitett szol g6latr6l.
Petrik Jduef polgdrmester a szsvazds el6tt megdllapitja, hogt a Kdpviseldlestiilet 4 tagja
vesz reiszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,Beszdmol6 az elmtilt idflszakban
elfogadott hatdrozatok v ehajtdsdr1l, a zdrt iildsen sziiletett hatdrozatok kihirdetdsdrdl,
valamint tdjdkoztatds eg,,db 1nknrmdnyzati iigefu1t" tdrgtti el rjesztdsben szerepl| I.
hatdr o zat i j qv as lat o t.
Tokodaltrir6 Kcizs6g Onkormrinyzatfnak K6pviseki-teshilete egyhangu 4 igen szavazaltal az
al ribbi hatir o zatot ho ila.

Tokodaltar6 Kdzsdg OnkormrlnyzathnakKdpvisel6-testtilete a2015. riprilis 29-ei,m6jus27-ei
6s mfjus 29-ei iildsen elfogadott hatinozatokvdgrehajtdsar6l sz6l6 beszrimol6t elfogadja.
Felekis: Petrik J6zsef polgdrmester

Hataridii: azonnal

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds elStt megdltapftja, hogt a Kdpviseld+esti)let 4 tagja
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja,,Beszdmol6 az elmillt id1szakban
elfogadott hatdrozatok vdgrehajtdsdrdl, a zdrt tildsen sziiletett hatdrozatok kihirdetdsdrdl,
valamint tdjdkoztatds eg,,db 1nkormdnyzati tigekrdl" tdrgni elSterjesztdsben szerepl7 II.
hat dro zati j av asl at ot.
Tokodaltrir6 Kdzsdg Onkormrinyzatinak K6pvisel6-testtilete egyhangri 4 igen szavazattal az
al

6bbi hatin o zatot ho ila.

Tokodaltar6 Kdzsdg Onkormanyzatinak K6pvisel6-testiilete elfogadja a Tokodaltrir6i
Polgar6r Egyesiilet dokumentummal (szolgiilati 6rasziim) aliltdmasfiott - fr6sbeli
beszrlmol6j tft, a2015. miijus h6napban teljesftett szolg6latn6I.
Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester
HataridS: a civil szewezet 6rtesit6s6re a drint6st kovet6 8 napon

beltil

6. napirendipont
Tbkodakdrd, Ovoda kdz 8/1. is a Nefelejcs u. 5/4. szdm alatti ingatlanok bdrbeaddsdra
ptily dzatok elbfrdlds a

kifrt

Petrik J6zsef polgfrTester: Tokodaltir6 Kdzs6g Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testtilete
pilyitzatot hirdetett az Ovoda u. 8/1. 6s a Nefelejcs u. 514. szdm alatti ingatlanok piaci alapon
tcjrt6n<i b6rbeadris6ra. Az 6voda u. 8/1. ingatlanra n6gyen, a Nefelejcs u.514. sziim alatti
ingatlanr a ketten p 6ly intak.
Az Ovoda kclz 8/1. szftmu ingatlanra:
- Domjtin J6zsef 6s Domjrln J6zsefn6, Tokodaltrir6, Asztalos S. u. 37.
- Benis LdszI6n6,Tokodaltrir6, ArpAd u.2I.
- N6meth Roland J6zsef 6s N6meth Ibolya, Tokodalt6r6, Tdrna u. 9.
- J6ni Tiborn6 Tokodaltrir6, Nefelejcs u. 5/1. 6s
J6ni Natasa Tokodaltdr6, Rozmaring u. 7 12.
A Nefelejcs u. 5/4. szirmt ingatlanra:
- N6meth Roland J6zsef 6s N6meth Ibolya Tokodaltiir6,T6mau. g.
- J6ni Tiborn6 Tokodaltrir6, Nefelejcs 5/1.6s
J6ni Natasa Tokodaltar6, Rozmaring u. 7 12.
A pSlyazatok nyilv6nos bont6s6ra 2015. jrinius l7-en 16 6rakor kertilt sor. A pfllyazatok
Sttekint6se sor6n megiillapitottuk, hogy Benis Ldszl6n6, valamint N6meth Roland J6zsef 6s
N6meth Ibolya adtak be 6rv6nyes piiydzatot.
N6meth Roland J6zsef 6s N6meth Ibolya egy kiskoru gyermeket nevelnek 6s v6llaljrik a
kauci6 kifizet6s6t. Benis L6szIone is vSllalja a kauci6 kifizet6sdt. A pillyazatok a
Polg6rmesteri Hivatalban megtekinthet6k.

Fiildes Gribor k6pvisel6 kdrdez| hogy a kdziizemi szdmlilkkinek fognak sz6lni?

Petrik Jrfzsef polgirmesterz ab6rl<inek kell rendeznie. At kell iratni

a

newkre avizdrilt

es a

villany6r6t.

Petrik
vesz r

ter a szavazds el6tt megdllapitja, hog/ a KdpviselS-testttlet 4 tagia
n, majd szavazdsra bocsdtja,,Tokodaltdr6,6voda kaz B/1. 6i a
Nefeleics u. 5/4. szdm alatti ingatlanok bdrbeaddsdra kiirt pdlydzatok elbirdldsdr1l" tdrgni
el 6terj e s z t d s b en s z er eplS I. hat dr oz qti j av as I at ot.
Tokodalt6r6 Kcizs6g Onkormrlnyzatinak K6pviselo-testiilete egyhangri 4 igen szavazattal az
6bbi hat6r o zatot ho Aa.

al

Tokodaluir6 Ktizs6g Onkormanyzatinak K6pviselo-testtilete Domjan J6zsef 6s Domjrin
J6zsefn6 2532 Tokodaltr{r6, Asztalos S. u. 37. szdm alatti lakosok dnkormanyzati b6rlakasra
benyujtott palytzatfit drvdnytelennek nyilvrlnitja mert apiiyaz6knem felelnek meg a lakdsok
bdrletdrol sz6l6 712014. (IV.29.) dnko inyzati rendelet 3. $ (l) bekezd6s utols6 fordulatriban
foglaltaknak, A7A7 a csal6d egy f6re jut6 havi jdvedelme nem dri el a mindenkori ciregs6gi
nyugdij minimum kdtszere sdt.
Felelos: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatrirido: apiiyinok drtesitdse a d<int6st kdveto 8 napon beltil

Petrik Jdzsef polgrirntester a szavazds el6tt m llapltja, hogt a Kdpvisel1+estt)let 4 tagia
vesz riszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,Tokodaltdr6, 6voda tu;z 8/1. di q
Nefelejcs u. 5/4. szdm alatti ingatlanok b,lrbeaddsdra kifrt pdlydzatok elblrdldsdrdl" tdrgtti
e I 6t e rj e s zt ti sb e n s z er epl6 II. hat dr ozati j av asl at ot.
Tokodaltar6 K<izsdg nkormrinyzallnak K6pvisel6-testiilete egyhangu 4 igen szavazattal az
al 6bb i hatdr o zatot hozta.

Tokodaltr{r6 Ktizs6g Onkormrinyzatrinak Kdpvisel6-testiilete J6ni Tibome

2fi2

Tokodalt6r6,

tinkormrinyzati b6rlak6sra benyrijtott pilyazafrikat a lakilsok bdrlet6r6l sz6l6 712014. (IV.29.)
tinkorm6nyzati rendelet 3. $ (1) bekezddse alapjrin drvdnytelennek nyilv:lnitj4 tekintettel arru
hogy J6ni Tibomd nem rendelkezk 36 h6napja 6lland6 bejelentett lakcfmmel a teleptil6sen,
J6ni Natasa pedig Yrrdszbentulajdonosa a Rozmaring u.7lB. s
alatti ingatlannak.
Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hat{rid<i: apitlyaz6 6rtesit6se a ddntdst kdveto 8 napon beliil

vesz rdszt a szavazdsban, majd azdsra bocsdtja ,,Tokndaltdr6, Ovoda laz 8/1. ds a
Nefelejcs u. 5/4. szdm alatti ingatlanok bdrbeaddsdra kifrt pdlydzatok elbirdldsdrdl" tdrgit
elSterjesztdsben szereplf III. hatdrozati javaslatot Ndmeth Roland Jdzsef ds Ndmeth lbolya
nevd ne k b ehelye tt e s itd s dv e l.

Tokodaltrlr6 Kcizs6g Onkormrinyzatinak K6pvisel6-testiilete egyhangri 4 igen szavazatlal az
al6bbi hatfn o zatot horta.

Tokodaltrlr6 Kdzsdg Onkormdnyzat6nak K6pviselo-teshilete N6meth Roland J6zsef 6s
N6meth Ibolya, Tokodalkir6, Tirma u. 9. sz6m alatti piiyitz6kkal lak6sb6rleti szerz6d6st kot a
Tokodaltar6, 6voda kiizS/1. szd"m alatti ingatlan bertlteie.
FelelSs : Petrik J6zsef polg6rmester

Hat6rid<i: apillyiaS 6rtesftdse a drint6st k<!vet6 8 napon beltil
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Petrik Jduef polgdrmester a szavazds el6tt megdllap{tja, hogt a Kdpvisel1-testillet 4 tagia
vesz rdszt a szavazdslsan, majd szavazdsra bocsdtja ,,Tokodaltdr6, 6voda kLz An. ei a
Nefelejcs u. 5/4. szdm alatti ingatlanok birbeqddsdra kifrt pdlydzatok elb{rdldsdr6l" tdrgru
el6terjesztdsben szerep16 IV. hatdrozati javaslatot Benis Ldszl6nd nevdnekbehelyettesftdsdvel.
Tokodaltrir6 K0zs6g Onkormrlnyzatinak Kdpvisel6-testiilete egyhangri 4 igen szavazallal az
al 6bbi hat{r o zatot ho rta.

Tokodalt6r6 Kcizs6g Onkormrlnyzatdnak Kdpvisel5-testi.ilete Benis Ldszl6n6, Tokodaltrir6,
Arped t.2I. szitm alatti p6lyaz6val lak6sb6rleti szerz6d6st k6t a Tokodaltar6, Nefelejcs u.
514. szhm alatti ingatlarr b6rlet6re.
Felel6s : Pertik J6zsef polg6rmester
Hat6rid6: apitlyaz6 6rtesit6se a d<int6st kciveto 8 napon

beltil

7. napirendipont
Ddntds a Tokodaltdrf,903 helyrajzi szdmrt, volt strandfiirdf ingatlan bdrbeaddsdrdl

Petrik J6zsef polgdrmesterz Jegyzo rir kiosztotta az uj blrleti szerzodest az til6s el6tt, k6ri,
hogy t6j6koztassa

a

jelenl6v6ket arr6l, hogy mennyiben v6ltozott.

T6th Gdbor jegyz6:

kikiild<jtt tervezetet a bdrl<ivel t<irt6nt egyeztet6s utiin k6szitettiik el, de
Stktildtem az igyvedn6nek, akivel szerz6d6sben 611 az Onkormdnyzat, hiszen ez egy hosszri
titvll szeruod6s. Az tigyv6dn6 pontositott a munka6rtekezleten tfurgyalt szenodl,stewezethez
k6pest, bizonyos rendelkez6seit m6dositotta. E1s6 k<irben 2015. augusztus 01. napj6t6l2025.
jrilius 31. napj6ig, 10 tlvre kcitne szerz6d6st az Onkormfunyzat aKiszi-K6 Plusz Kft-vel. A
b6rlem6ny b6rleti dijdt egy cisszegben hatiroztik meg a tiz 6ves b6rleti id6szak tarlalmira,
mely alapjrln a b6rleti dij tisszege brutt6 6.000.000 Ft, melyet a b6rl6 egy osszegben fizet be
2015. jflius 31-ig. Egyeztetttink an6l, hogy amennyiben a b6rl6 a szeruoddsben v6llalt
k<itelezetts6geit teljesiti, 6s a b6rleti szerz6d6st tov6bbi 5 6vre meghosszabbftjak, abban az
esetben a havi b6rleti d{j iisszegdt2025. augusztus 1-j6t6l a k<ivetkez6k szerint rlllapitjrlk meg:
brutt6 50.000 Ft/h6 ndvelve a KSH 6ltal a 2015-2025. kdzdtt megilllapitott 6ves infl6ci6s
m6rtdke 6sszeg6nek me,gfelel6en.Ed.kclvet6en a bdrleti dijat minden 6vben a KSH iital eloz6
6vre megitllapitott 6ves infl6ci6 m6rt6k6vel emeli. A b6rlem6ny taryyfrt kdpzb ingatlan
tulajdonjogrlnak 6truhdz6sa eset6n a b6rlot elov6s6rl6si jog illeti meg. Az tigyf6l k6rte az
elov6srirl6si lehet6s6get. A b6rl6 jogosult a b6rlem6ny tertilet6n szabadid6s, rekreiici6s
6s/vagy sport tev6kenys6gekhez kcizdssdgi hasznilatri 6s ktildn b6rleti szerzidesldijfizetds
ellen6ben haszn6lhat6 ldtesftm6nyeket, illetve ezel<hez kapcsol6d6an vend6gliio/szolgdltat6
l6tesitm6nyeket kialakitani. A b6rleti szerzodes megsziindse esetdn a kifizetett UerGti aii
id6ar6nyos rdszet a b6rlo nem kdvetelheti.
a

Petrik J6zsef polgfrmester: A b6rl6 v6llalja, hogy az ingatlanon folyamatosan gyom
mentesit, parkosit6st 6s karbantart6st vdgez, a hullad6kmentesit6st eIv6gzi. A
szerziSddstervezetben szerepel, hogy 2016. okt6ber 31-6ig teriiletrendez6s, parkositris t<jrt6nne,
majd folyamatosan alakftja ki a szabadid6 eltciltdsdre alkalmas funkci6kaia tertileten. A Kft.
szabadidtis, rekre6ci6s 6s sport tevdkenys6gek vlgz€sdre, k6z6ss6gi t6rk6nt kiv:inja
hasznosftani az ingatlant Az lenne a cdl, hogy az uszodateriilete rendezodj<in. Bizunk abban,
hogy ezzel a szerz6ddssel parkositott kdzdss6gi t6r alakul ki 6s szabadid6s tev6kenys6g
1.1

eltcilt6s6re alkalmas helyet alakitanak ki, ez att6l fiigg, hogy

milyenpdlyizat fog megjeleni a

kcizeljriv6ben.

Fiildes Gdbor k6pvisel6 kdrdezi,

hogy I

tud-e a bdrl6, hogy az ingatlanon nincs

kdzmtivesitve?

Petrik J6zsef polgdrmester: megndzte a helyszint, irgyhogy v6lem6nye szerint tudja. A
tereprendez6st elso krirben fogja elv6gezni.

Tovdbbi kirdds, dszrevdtel nem volt a napirendi ponthoz.

Petrik Jduef polgdrmester a szavazds elStt megdl itja, hogt a KdpviselS-testillet 4 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,Dontds a Tokodaltdr1, 903 helyrajzi
mil, volt strandfilrdd ingatlan bdrbeaddsdr1l" tdrgil elSterjesztdsben szereplS hatdrozati
javaslatot.
Tokodaltar6 Kdzs6g Clnkormanyzatinak Kdpvisel6-testiilete egyhangir
al ribbi hatfn o zatot ho rta.

1.

4 igen szavazattal az

Tokodaltar6 Krczsdg Onkormrinyzatrinak K6pvisel6-testiilete a hatinozat melldklet6t
kepezS tartalonrmal bdrleti szerzoddst krit a Kiszi-K6 Plusz Kft.-vel (szdkhely: 2532

2. Tokodaltrir6 Kcizsdg Onkormanyzatrlnak
polgrlrmestert a bdrleti szerzbd1s

alii

Kdpviselo-teshilete felhatalmazza a

fua.

Felel6s : Petrik J6zsef polg6rmester
Hatrlrid6: a bdrleti szerz6dds alitirhsina a drint6st krivetS 15 napon beliil.

A szerzilddstervezet

a

jegtzdkonyv melldHetdt Mpzi.

8. napirendipont
Tokodaltdrd, Nefelejcs utca 2/D saim alatti ingatlan megvdtelre tdrtindfelajdnldsa

Petrik J6zsef polgirrnester: felajrlnlotlak megvdtelre a Tokodaltar6, felejcs utca 2lD.
szitmalatti ingatlant, 1,500.000 Ft 6rt6kben. A k6pviselSk 6lklspontja a munka6rtekezletenaz
volt, hogy az Onkormdnyzat jelenpillanatban nem tudja azingitlarttmegviisiirolni.

A napirendi ponthoz lairdds, ,iszrevdtel nem volt.

Petrik Jdaef polgdrmp-ster a szavazds el6tt megdllapitja, hogt a KdpviselS-testi)let 4 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,Tokodaltdr6, Nefelejcs utca 2/D szdm
alatti ingatlan megvdtelre tdrtdnd felajdnldsa" tdrgtil elfiterjesztdsben szereplS hatdrozati
jovaslatot.
Tokodaltrlr6 Kcizsdg Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testtilete egyhangri 4 igen szavazattal az
al6bbi hatin o zatot hoAa..

T2

Tokodaltar6 Kozs6g

C

$ n] teriiletti
helyrajzi szitmi, 207
szimt

K6p

tinak
6s udvar

gazdasitgi

I
o
,

Tokodaltrlr6, Nefelejcs utca 2lD szitm alatt tal6lhat6 ingatlanokat az Onkormdnyzat
perungyi forriis hirlnya miatt - nem tudja megv6siirolni.

-

Felel6s : Petrik J6zsef polgiirmester

Hat6rid6: a kdrelmezok drtesit6s6re a ddntdst k<ivet6 8 napon beliil

9. napirendipont
Diintds a 2015. irtnius 9-dn tdrtdnt vis maior esemdny kapcsdn benyrtjtufi pdlydzatrdt

Petrik J6zsef polgrirmester: A telepiil6sen 2015.jrinius 9-6n d6lut6n felhoszakad6s volt 6s a
ziv csapad6kvfz megrongrilta a szilitrd burkolatu utakat, a Sport utca 6s
5sdben 200-250 m' tertileten, a Kalam6r Jrinos utca 1 10 m-es 6s a V6ci
Mih6ly utca 160 m hosszri szakaszitn. A helyre6llitilsranyfjtottunk be pillyiaatot.
A napirendi ponthoz h!,rdds, dszrevdtel nem volt.

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds el6tt megdllapftja, hogt a KdpviselS-testillet 4 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja a ,,Dontds a 2015. jilnius 9-dn t\rtdnt vis
maior esemdny kapcsdn benyiljtott pdlydza*61" tdrgil elfiterjesztdsben szereplf hatdrozati
javaslatot.
Tokodaltrir6 K<izs6g Onkorm6nyzatinak K6pviselo-testtilete egyhangir 4 igen szavazattal az
al6bbi hatir ozatot hozta.

Tokodaltar6 K<izs6g Clnkorm6nyzatinak Kdpvisel6-testiilete a 2015. jrinius 9-6n lezfdul6
intenziv, nagymennyisdgri csapadekviz 6ltal megrongrilt 6s az Onkormfnyzat tulajdoniiban,
valamint kezel6s6ben 6116 kdzutak helyrerillit6sithoz kapcsol6d6an a Beltigyminiszt6riumhoz
benyfjtott vis maior tilmogatiis kedvez6 elbirrll6sa 6rdek6ben a kdvetkezo nyilatkozatot teszi:

-

Az Onkormriny:zat a k6resemenyhez kapcsol6d6an biztosit6ssal nem rendelkezik 6s a
kiirosodott utak a kcitelez6 dnkormrinyzati teleptil6stizemeltet6si feladatot l6tj6k el.
Onkormrinyzat vfullalia a k6rosodott utaknak a k0lts6ghat6konys6g 6s a
megval6sfthat6s6g szempontjaira tekintettel t6rten6 helyrerillit6s6t.
Az Onkormrinyzata saj6t er6b6l a vis maior esem6ny okozta helyzetet nem tudja
megoldani.
Az Onkormrlny zzat a t6mogat6s elnyer esehez az elnyert t6mogatSs dsszeg6t6l fiigg6en
legfeljebb 3.500.000,- Ft onr6szt biztosit, amely a k<ilts6gvet6s6ben rendelkez6rt" ill.

- Az
-

Felel6s: Petrik J6zsef polgiirmester
Hatrirido: azonnal
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10. napirendipont
Pdlydzat benyrtjfisa a rendkfviili szocitilis tdmogatds iginytisihez

Petrik Jrizsef polgr{rmester: A telepiil6si cinkormrinyzatok a Magyar Allamkincsur ritjan
piiyiuatot nyujthatnak be a rendkiviili szocidlis ti{mogatdsra. A tdmogatris formdja vissza nem
fordithat,6. A Kdpvisel6-test0let a kdlts6gvet6sben 1.200.000 Ft el6irrinyzatot tervezett a
telepiil6si trimogat6sok kifizet6sdhez, ez6rt javaslom, hogy ea az dsszeget igdnyeljiik meg
ktizponti koltsdgvetdsbdl, igy tudnank tAmogat szerezni
szocidlis segdlyek
kifizet6sdhez.

a

a

A napirendi ponthoz

kir

dszrevdtel nemvolt.

Petrik fduef polgdrntester a szavazds el6tt megdllap{tja, hogt a Kdpviselflestiilet 4 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,Pdlydzat benyiljtdsa a rendkfvi]li
szocidlis tdmogatds igdnyldsdhez" tdrgni el rjesztdsben szerepl| hatdrozati javaslatot.
Tokodaltar6 Kdzsdg Onkormrinyzatinak Kepvisel6-testiilete egyhangu 4 igen szavazattal az
alilbbihatfu ozatothozla.

Beltigyminisztdrium dltal kifrt, ,,a telepiildsi rjnkormdnyzatok rendkivtili rinkormrinyzati
kdlts6gvetdsi tamogatrisa keretdben a rendkiviili szociiltis filmog ig6nyldsdhez" Iittgy1
pillyazatra. A K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a pilyazat aklirasrira 6s
benyujt6srlra.
Felelos : Petrik J6zsef polgdrmester

Hatriridd : a

pily itzat benyrijtiisdr a 201 5 . augusztus

I 5.

11. napirendipont
A helyi addkrdl saild 20/2011.(1X.9.) iinkormtinyzsti rendelet mfidos{tdsa

Petrik J6zsef polgdrmester:2}I5.janurir l-j6t6l az Onkorminyzat szimlavezet6si feladatait
a Duna Takar6k Zrt. I6tja el. A helyi ad6kr6l sz6l6 rendelet en viszont mdg a kor6bbi
szitmlavezetii intezetnel nyitott szfrmlaszitmok szerepelnek, ezert a rendelet m6dositulsiira van
sziiksdg. A helyi rendeletben nem kell szerepeltetni az ad6szLimkik megnevez6sdt 6s
szilmukat. A korribbi ad6rendeletben szerepelt a bankszirnlaszim, ami megv6ltozott,annyiban
m6dosulna az ad6rendelet, hogy az 5. $-b6l kikeriilnek a sziimlasz6mok.

A napirendi ponthoz kirdds, dszrevdtel nem volt.

Petrik J6zsef polgfrmester a szavazas el6tt megdllapftja, hogy a Kdpvisel6-testi.ilet 4 taga
vesz rdsil. a szavazilsban, majd szavazdsra bocs6da ,,A helyi ad6kr6l sz6l6 20D0ll.(X.t.)
cinkormrinyzati rendelet m6dositrisa" ti'tgq el6terjesztdsben szereplS rendeletalkot6si

javaslatot.

T4

Tokodaltar6 Kozs6g Onkorm6nyzattnak K6pvisel6-testiilete egyhangf, 4 igen szavazatlal az
al6bbi rendeletet alkotj a:

Tokodaltfr6 Kiizs6g OnkormrinyzatinakK6pvisel6-testiilete elfogadja z-912015. (VI.25.)
iinkorminyzati rendeletet a helyi ad6kr6l sz6l6 2012011. (IX.9.) iinkorm{nyzati rendelet
m6dositds616l
A rendelet

a

jegtz6konyv melldkletdt kdpzi.

12. napirendipont
Tokodaltdrd, Iskola utca 12. szdm alatti ingatlan drtdkesftdsdre vagt bdrbeaddsdra

A

prilydzat kifrdsa

Petrik J6zsef polgdrmesterz Az Iskola u. 12. sziim alatti ingatlant elad6s6t meghirdett6k,
senki nem nyujtott be pillyiuatot. Aztjavaslom, hogy a piiyazatot m6sodik alkalommal is
irjuk ki 6s a 33-as Piac rekllmrijs6gban is jelentessiik meg. Az ingatlan drt6kesft6se mellett
pitrhuzamosan a b6rbead6sra is javaslom kiirni a phlyinatot. 2015. jrilius 15. a piiyazat
bead6siinak hatSridej e.

A napirendi ponthoz kdrdds, dszrevdtel nem volt.

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds el6tt megdllapitja, hogt a Kdpvisel1-testtilet 4 tagia
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,A Tokodaltdr6, Iskola utca 12. szdm
alatti ingatlan drtdkes{tdsdre vagy bdrbeaddsdra pdlydzat ki{rdsa" tdrgtil elSterjesztdsben
szerepl6 I. hatdrozati j avaslatot.
Tokodaltrir6 K<izs6g OnkormSnyzatfunak K6pviselo-testiilete egyhangri
al ribb i hatdr o zatot ho zta.

4 igen szavazattal az

Tokodaltdr6 Kdzs6g Onkormrinyzatfunak K6pvisel6-testiilete az Onkormdnyzat vagyon6r6l
sz6l6 212013. (II.l9.) dnkormiinyzati rendelet alapjdn - a hatfurozat mellekletdt k6pez6
tartalommal - mrisodik alkalommal is pilyazatot ir ki a Tokodaltitr6, 2l65lN4 helyrajzi
szfimrf', term6szetben Tokodalt6r6, Iskola utca 12. szSm alatt tal6lhat6, 86 m2 nagys6gri
lak6ingatlan, a Tokodaltfur6,2I6^5lF helyralzi sz6mri, term6szetben Tokodaltiir6, Iskola utca
12. szim alatt talilhat6 12 m2 nagysrigri egy6b 6piilet, valamit az epiletel<hez tartoz6
floldteri.ilet 6rt6kesit6se 6rdek6ben.

Felel6s: Petrik J6zsef polgiirmester
Hatdrid6: azonnal

Petrik Jdzsef polgdrmester a szavazds elStt megdllapftja, hogt a Kdpvisel1-testt)let 4 tagja
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja ,,A Tokodaltdr6, Iskola utca 12. szdm
alatti ingatlan drtdkes{tdsdre vagy bdrbeaddsdra pdlydzat kifrdsa" tdrgtit elSterjesztdsben
szereplf IL hatdrozati j avaslatot.
Tokodaltrlr6 K<izsdg Onkormanyzatdnak K6pvisel6-testtilete egyhangri 4 igen szavazattal az
6bbi hatdr o zatot ho zta.

al
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712014.(1Y.29.) dnkormitnyzati rendelet 3. $-a alapjan pilyiaatot fr ki a Tokodaltrir6,
Iskola utca 12. szdm alatt talilhat6, cinkorm6nyzati tulajdonban l6v6 lakas
b6rbead6sra.

2.

Tokodaltar6 Kdzsdg Onkormanyzatrinak K6pvisel<i-testi.ilete felhatalmazza

a

pol gfrmest ert a p6ly 6zat kiiriisara.

Felelos: Petrik J6zsef polgdrmester
Hatrirido: apillyfuat kiir6sara a d<int6st kdvet6 3 napon beltl

13. napirendipont
Egtebek

Petrik Jrfzsef polgdrmester: a Tokodaltar6i Bar6ts6g Atl6tikai Klub nagyon rossz anyagi
helyzete miatt t ogatiist ker az Onkormanyzatt6l. Az Egyesiiletnek kifizetetlen szrim|{i
vannak. Jelenleg a megsztinds szdldn rillnak. Az Egyestilet teljes lltszitmakb. 60 f6, l5 felnott
ds 45 gyermek. A civil szewezetek trimogat6sa eliSirinyzaton maradt 80.000 Ft, amivel
tudntink timogatni az Egyestiletet. A pdnztigyes kollegdval egyeaetve tovribbi 120.000 Ft
kodaltardi

B arrits6g

Atldtikai Klub elndkdnek.

zni a felhalmoz6d6 ad6ssilgot, de valamennyi
mindig fennmarad. Tovribbi probl6mak6nt jelentkezik, hogy az Egyestilet fehijitotta a
sportprilyan ldvo 6piiletet, ami j6r6szt az Onkorminyzatnak kdszcinhet6, hiszen az 6nr6sf
biztositotta. Ezzel kapcsolatban vannak fenntartasi kcitelezettsdgeik is. A megval6sitrist6l
szimitott 5 6vig toviibbra is miikOdtetni kell

a

labd

96 szakosztdllt.

Petrik Jrizsef polgdrmester: mekkora dsszeget tesz ki

a rendszeres

kiaddsuk egy h6napban?

Tokodaltfr6i Barftsfg Atl6tikai Klub elniike: amikor idegenben j6tszunk,
akkor kttriilbeltil 40.000 Ft, itthon krirtlbehil 30.000 Ft a havi kiadris. Ebben benne van a
rezsikciltsdg, abir6 es apartjelzo dija, a szdllititsi krilts6g. Ugy szimoltiik, hogy egy h6napban
140'000 Ft a konkr6t kiad6s. Eves szinten minimum 1.400.000 Ft-b6l kellene-gazd6lkodniuk.
Pr6b6lt6k megkeresni a helybdli c6geket tiimogat6s tigydben, de csak a TAO kEretdben adnak
Limogat6st, 47 AZ cisszeg viszont csak bizonyos kiad6sokra fordfthat6.
Szabrf Ferenc, a

Petrik J6zsef polgrirmester: Jelenleg 200.000 Ft-tal tudnii segiteni az Egyesiiletet az
Onkormilnyzat.

Krfsa Zsolt k6pvisel6: jciv<ire magasabb cisszegri trimogat6st kellene biztositani

az
Egyesi.iletnek- Iddn 600.000 Fttfrnogatast kaptak, 2004-ben 1.400.000 Ft-ot 6llapitottak meg.
P6r 6wel ezel6ttm6g sokkal tcibb volt.
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Szab6 Ferenc a Tokodaltfr6i Baritsdg Atl6tikai
2.000.000 Ft volt atdmogatils m6rtdke.

Klub elniike: 1999 kdrtil majdnem

Filip Csabin6 alpolgdrmester: Az elmrilt 3 ciklus alatt sajnos folyamatosan csdkkentek a
tiimogatiisok, de minden helyzetben ttmogatta azt, anti tiimogathat6 volt. Sajniilja, hogy
kil6tdstalan helyzetbe keriiltek.
Szab6 Ferenc a Tokodaltfr6i Barritsfg Atl6tikai Klub elniike: felhivja a figyelmet ana, itt
nem arr6l van sz6, hogy 10-15 ember szeret focizni. Utrinp6tl6st nevel6 tev6kenys6get
folyatnak, a szabadid6 hasznos eltcjlt6s6re nyrijtanak alternativSt, sportolSsi lehetos6get
biztositanak a fiatalok r6sz6re. Nagyon sok gyerek jir az Egyesiiletbe. Tudja, hogy ez a
tev6kenys6g nem ktitelezS dnkormiinyzati feladat, de rigy gondolja, hogy nevel6
tev6kenys6get folytatnak. Sok probl6m6s gyereket sikertilt <iszt<in<jzni a sporttal. Kcinnyii azt
mondani, hogy erre van, elre nincs p6nz. Nem 6rt egyet azzal, hogy a k6pvisel6k egy 6vben
8.000.000 Ft tiszteletdijat vesznek fel, 6s a Klubnak 600.000 Ft t6mogathst szavaznak meg.

Igazsdgtalannaktartla.

Filip Csab6n6 alpolgirmester: Elndk rir is volt k6pvisel6. Tudja, hogy sok munk6val 6s

felel6s6ggel jar ez a munka, olyannal, amit nem tudsz legdrgetni magadr6l, id6nk6nt m6g
ejszaka sem. Olyat nem lehet csin6lni, hogy mindent mindenki igazs6gosnak erezzen.
Szem6ly szerint is gyermekekkel foglalkozik, nagyon j6l tudja, hogy a gyerekek szabadidej6t
le kell tudni kdtni. Visszat6rve a tiimogat6shoz. Az Egyestilet nem csak ezt a 600.000 Ft
t6mogat6st kapta, azdrt az elmrilt dvben a pillydzati <jnr6szekkel plusz t6mogat6st kapott a
Klub. Nem 6rzi tisztess6gtelennek felvenni a tiszteletdijat.
Szab6 Ferenc, a Tokodaltir6i Baritsfg Atl6tikai Klub elniike: Helytelennek tartja az ilyen
m6rt6kti tiszteletdijat, ebben az anyagi helyzetben, mint amilyenben most Tokodaltir6 van.
Amikor k6pvisel6 volt, ezek az d,sszegek a mostanihoz k6pest kisebbek voltak, 6s annak is
egy r6sz6t felajdnlott6k sokan a k6pvisel6k kdztil. T6nyleg tegytik ezt f6be. Ugy gondolja,
hogy amit a Tokodalt6r6i Bar6tsrig Atl6tikai Klub az elmrilt hrisz 6vben eddig tett, az a
szabadido kultur6lt eltrilt6sdre, a gyerekek, feln6ttek nevel6s6re iriinyult, ami nem k0telez6
dnkormrinyzati feladat Viszont rigy gondolja, hogy ebb6l nagyon sokat profitdlt a kozs6g.
Kdri a segits6get a Tokodaltrlr6i Bar6ts5g Atldtikai Klub penzugyi helyzetdnek rendez6s6hei.
Ez amit most felajrinlott Polgrirmester fr, komoly segitsdg, megk<isz<ini, majd lesz valahogy.

Kr6sa Zsolt k6pvisel6: A Klub mrik<id6s 6rdek6ben azt javasolja, hogy a k6s6bbiekben
tilrgyaljanak a tiszteletdijr6l. Akkor, amikor minden k6pvisel6 jelen van. Szem6ly szerint
azoknak a k6pvisel6knek a tiszteletdij6t javasolja csdkkenteni, akik nem vesznek r6szt a
Testtilet munkrij6ban. K6rddse, hogy van-e erre lehet6sdg?

T6th Gribor jegyz6: igen, van erre lehet6s6g.
Tovribbi k6rd6s, 6szrev6tel nem volt a napirendi ponthoz.

Petrik Jdaef polgdrmester a szavazds el6tt megdllapitja, hogt a Kdpviset6-testillet 4 tagja
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja az elhangzott hatdrozati javaslatot.

Tokodalt6r6 Kcizs6g Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testi.ilete egyhangri 4 igen szavazatlal az
al 6bb i hatin o zatot ho4a.

L7

Atldtikai Klub rdszdre 200.000 Ft vissza nem tdritend6 trimogatast nytijt, melynek
fedezet6t - 6tcsoportosittis ktivet6en - az Onko
2015. dvi kdlts6gvetes6r6l
sz6l6 l/2015.(II.16.) tinkorm zati rendelet civil szewezetek tdmogatrlsa sor6b6l
biztositja.

Felel6s: Petrik J6zsef polgdrmester

Petrik J6zsef polg{rmester megkdszrini a k6pvisel6k munkrij6t a venddgek jelenl6t6t, a
rendkiviili iil6st 20 6ra 00 perckor be a.

jegyzii
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