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Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2020. március 4-én megtartott  

rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2020. (III.04.) önkormányzati határozata 

 
 
1. Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bányász Kultúrotthon (2532        

Tokodaltáró, József Attila utca 14.) villamos és erősáramú berendezéseinek érintésvédelmi          
és tűzvédelmi felülvizsgálatával a PJ Elektrovill Kft-t (Székhelye: 2534 Tát, Orgona utca            
12.) bízza meg, nettó 165.000 Ft + ÁFA vállalkozói díjért. 

 
2. Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az intézmény       

vezetőjét a szerződés aláírására. 
 
 
Felelős: Guba Mónika intézményvezető-helyettes 
Határidő: a szerződés megkötésére a döntést követő 8 napon belül. 
 
 
 
 
 

Petrik József 
polgármester 

 Tóth Gábor 
jegyző 
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Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2020. (III.04.) önkormányzati határozata 

 
 

1. Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 164/2019.(XII.18.)      
önkormányzati határozattal indított településrendezési eszközök módosítási eljárása       
során - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.            
törvény alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési        
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési        
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a          
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő     
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (VI.7.) önkormányzati        
rendeletben foglaltak szerinti – a partnerségi véleményezést lefolytatta. 
 

2. Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az       
egyeztetés során – 164/2019.(XII. 18.) önkormányzati önkormányzati határozatban        
támogatott szabályzási terv módosításával kapcsolatban - vélemény, észrevétel nem         
érkezett. A képviselő-testület a partnerségi egyeztetési eljárást lezárja.  

 
 
Felelős: Petrik József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Petrik József 
polgármester 

 Tóth Gábor 
jegyző 
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Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2020. (III.04.) önkormányzati határozata 

 
 
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 164/2019.(XII.18.)      
önkormányzati határozattal indított hatályos településrendezési eszközök módosításával       
kapcsolatban az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.)           
Korm. rendeletben foglaltak alapján a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek          
tárgyi vonatkozású véleményeinek figyelembevételével - kinyilvánítja, hogy jelentős        
környezeti hatás nem várható, ezért környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 
 
 
Felelős: Petrik József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Petrik József 
polgármester 

 Tóth Gábor 
jegyző 
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