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Tokod Nagyközség Polgármestere 
2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53. 

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120 

e-mail: polgarmester@tokod.hu 
 

                12. napirendi pont 

Előadó: Tóth Tivadar 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. február 23-ai rendes ülésére  

a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesületről  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2015. február 11-én, a polgármesteri hivatalban 10 fő helyi fiatal részvételével 

megalakult a „Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület”. Az alakuló közgyűlésen 

részt vettek a hivatásos tűzoltóság megyei és területi vezetőségének 

képviselői, a megyei tűzoltó egyesületek szövetségének elnöke, akik 

üdvözölték az egyesület megalakulását, és támogatásukról biztosították azt. 

Az egyesület elnökéül ifj. Bánhidi Lászlót, parancsnokául Góra Gergőt 

választotta. 

Az egyesület kéri önkormányzatunktól, hogy a Tokod, Rákóczi utca 4. szám 

alatti, volt tűzoltó szertárat székhelyéül bejegyeztethesse, és szívességi 

használatot kapjon. Az épület jelenleg részben használaton kívül van, részben 

a gondnokság raktáraként működik. Az egyesület tervezi a leromlott 

állapotban lévő épület, jórészt saját erőből történő felújítását. 

A Tokod név használatához szintén önkormányzatunk engedélyét kérik. 

Tekintettel az elmúlt években gyakori tűzesetekre, az egyesület 

megalakulását, és működését támogatásra érdemesnek tartom. A közvetlen 

hasznosságon túl az is örvendetes, hogy az egyesület közösségi teret ad a 

helyi fiataloknak, bekapcsolva őket a település közéletbe. 

 

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 

következő határozati javaslatokat. 

 

Határozati javaslat 

…/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy 

a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület az önkormányzat tulajdonát képező, 3105 

hrszú, természetben 2531 Tokod, Rákóczi utca 4. szám alatti épületet 

székhelyeként az illetékes bíróságon bejegyeztesse, és azt szívességi használat 

jogcímén határozatlan ideig használja. 

 

Felelős (az értesítésért): Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 
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Határozati javaslat 

…/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását 

adja ahhoz, hogy a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület a „Tokod” nevet az 

egyesület megnevezésében használja. 

 

Felelős (az értesítésért): Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Tokod, 2015. február 13. 

 

   

 

 Tóth Tivadar 

      polgármester 

 

 

 


