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Jegyz6kiinywezet6:

Eck Adrienn igazgatilsi tigyint6zo

Filip Csabfn6 alpolgdrmester megnyida a rendkivi.ili iil6st. Kciszdnti a rendkivtili
megjelent kdpviseloket. Megdllapitja, hogy a Kdpviselo-testtilet 4 fdvel hatdrozatke
Polgilrmester fr nem tud rdszt venni az iil6sen, viszont a ddnt6ssel nem vdrhatunk a prily
hat6rido miatt. ,,A gyermekdtkeztetds feltdtelett javlt6 fejtesztdsek tdmogatdsdra kiirt pdly,
Tervezd megbizdsa az dtkezf terveztetdsdvel" cimi eloterjeszt6st t6rgyaln6nk meg.

Filip Csabdnd alpolgdrmester a szavazds el6tt megdllap[tja, hog,, a Kdpviseki_testt)let 4
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazasra bocsdtja a Kdpviseki-testt)lei iildsdnek napirer
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Tokodaltdr6 Kdzs6g 0nkorm6n yzattnak K6pviselo-testiilete egyhangri 4 igen

al6bbi hathr ozatot hozta.

I 3 8/20 I 5. UIil. 04.1 hnkormdnvzati hatdrozat:

Tokodaltar6 Kdzs6g Onkorm6nyzattnak K6pvisel6-testtilete elfogadja a2015.
ei til6s napirendj6t a kovetkez6k szerint:

Napirendi pont:

1. A gyermek6tkeztetds feltdteleit javit6 fejleszt6sek tiimogat6sara kiirt pillydzat: Te

me gbizilsa az etkezo terv e ztet6 s 6vel

Felel6s: Filip Csab6n6 alpolg6rmester
Hat6rido: azonnal

1, napirendipont
A gtermehitkeztetds feltiteleit javftd fejlesztdsek tdmogatdsdra ki{rt pdlydzat:
megb[zds a az itkezf terveztetdsdvel

Filip Csabdn6 alpolgdrmester megkdri Borek Edit mriszaki tigyint6zot, hogy t6jek
kdpvise I oket a be 6rke zett ajftnlato k tartalm 616 l.

Borek Edit miiszaki iiryintflz|; Hirom c6gtol kert be aj6nlatot az Onkorminyzat, de

rdvids6ge miatt k6t c6g adott be aj6nlalot:
A Vindom Bt. ajanlata 700.000 Ft + AFA; Pusztai Laszl6 Tivadar egydni v6llalkoz6
Ft + AFA ajanlati aron v6llalj a a tewezdst. Ha ezzel kapcsolatban felmertilt k6rd6s, szi
v6laszol 16.

Palla Zsolt k6pvisel6 kdrdezi, hogy a tervezdsben l6vo feladatok megegyeznek?

Borek Edit miiszaki iigyintflzilz Igen, ugyanana a munk6ra adtak be aj6nlatot.

Fiildes Gibor k6pvisel6 megSegyzi, hogy ugyanafta a kiir6sra adtak, csak a

aj ttnlata 16 szl ete s e bb.

Filip Csabdn6 alpolgirmester k6rddse, hogy dolgoztunk-e kordbban a tervezokkel?

Borek Edit miiszaki tigr,int6z6z Pusztai Liszlo Tivadar egyeni vflllalkozo tewezte
az Egeszseghazat. A Vindom Bt.-t azert kereste meg, mert ismeri a munk6it, de m6g
dolgoztak egyiitt.

Fdldes Gribor k6pvisel6 kdrdezi, hogy sz6mit-e, hogy 20 vagy 30 napos a hatdri
v6llaltak a komplett tervezdst?

T6th Gfbor jegyz6: igen, a pfiydzat miatt fontos, hogy szeptember 30-ig enged6lyes
legyen.
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Filip Csabdnd alpolgrirmester a szavazds elcitt megallapitja, hog,, a KdpviselS-testtilet 4 t
vesz rdszt a szavazdsban, majd szavazdsra bocsdtja a kavetkezd hatdrozatijavaslatot:

,,Tokodaltar6 Kdzsdg Onkormiinyzatirnak Kdpviselo-testtilete ,,a gyermekdtkeztet6s fi
javit6 fejleszt6sek tdmogat6sa" thrgyi pillyfnathoz kapcsol6d6an v6llalkoz6si szerzod6s
Pusztai Lbszl6 Tivadar egydni v6llalkoz6val (2500 Esztergom, Sz6chenyi t6r
Brunszvik Terez6voda etkezb 6pUlet6nek megtervezds6re, 640.000 Ft + AFA v6llalk,
ellen6ben."

Tokodalt6r6 Kozs6g Onkorm6nyzatfunak K6pviselo-testiilete egyhangu 4 igen
al 6bb i hatitr ozatot ho zIa.

I 3 9/2 0 I 5. (W I I. 04. I 6 n k o rmdnv zati h atdr ozat :

Tokodaltiir6 Kdzs6g Onkormdnyzatdnak K6pviselo-testtilete ,,a gyennek6tkeztetds fel
javit6 fejleszt6sek t6mogat6sa" tftrgyu piiydzathoz kapcsol6d6an v6llalkoz6si
Pusztai Ldszlo Tivadar egy6ni v6llalkoz6val (2500 Esztergom, Sz6chenyi ter 2
Brunszvik Terez6voda etkezo 6piilet6nek megtewezl,sdre, 640.0b0 Ft + AFA v6llalkozt
ellen6ben.

Felel6s: Petrik J6zsef polg6rmester
Hatari d6 : a v tilalko zitsi szer zo d6 s m e skot6 s 6 re : azo nnal

Filip Csabrin6 alpolgdrmester megkcisz<ini a k6pvisel6k munk6jiit, a rendkivtili iil6st
45 perckor bezitrja.

K. m. f.

Jegyzo
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