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E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2015. október 26-ai ülésére 

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről a következő tájékoztatást 

nyújtom: 

 

Szeptember 30. - október 20. 

- Dorog polgármesterével tárgyaltunk telefonon, a házi segítségnyújtás jö-

vőbeni ellátásáról. Megegyeztünk, hogy mindkét település a jövőben a kis-

térségi társulás keretében szolgáltat. 

- A felújított intézmények kiszerelt ablaküvegeinek elszállítására kerestem 

vállalkozót. 

- Dr. Mechler ügyvéd úrral intéztük a szennyvízcsatorna beruházással kap-

csolatos szolgalmi jog bejegyzés ügyeit. 

- Plébános úrral tárgyaltunk a Szent Márton plébániák támogatására kiírt 

pályázat benyújtásáról. 

- Szeptemberben indított iskolai tálalókonyháinkat ellenőrizte, és rendben 

találta az egészségügyi hatóság. 

- Hivatali szabályzataink felülvizsgálatáról tárgyaltunk a jegyzővel, és a 

pénzügyi vezetővel. 

- A Bányász emlékmű környezetének megújításáról egyeztettem kertész 

szakemberrel. 

- A Vállalkozók Klubja összejövetelét tartottuk az Alkotóházban, ahol többek 

között az aktuális pályázatokról szóló tájékoztatás módjáról beszéltünk. 

- A tokodi búcsú közeledtét jelzi, hogy a hintások már a területfoglalásról 

jöttek egyeztetni. 

- Vígh Károly gondnokkal megbeszéltük a fűtési idény beköszöntével aktuá-

lissá vált tennivalókat. 

- Földesi Zsuzsa munkatársammal a közelgő rendezvényekről egyeztettünk: 

Idősek Napja okt. 13-án; Nemzeti Ünnep megünneplése az iskolában okt.22-

én; Végh Éva festőművész kiállítása az Alkotóházban november 13-án; ka-

marazenei koncert az Alkotóházban november 26-án. 

- Alpolgármester úrral tárgyaltunk aktuális feladatainkról a hivatalban. 



- Sikeres Idősek Napi ünnepséget tartottunk a Sportcsarnokban, amelyen 

260 idős tokodi polgár vett részt. Köszönjük a rendezőknek, a segítőknek, a 

közreműködőknek az ezzel járó munkájukat. 

- Megérkezett az igényelt konténer, a gondnokság munkatársai végzik a 

feleslegessé vált nyílászárók üvegeinek aprítását. 

- A szerzői jogdíjak befizetését ellenőrizte az erre szakosodott hivatal. Tuda-

tosították, hogy minden zenés rendezvényünk költségeinél kalkulálnunk kell 

24.000-70.000,- forint további kiadásra, a jogdíjak miatt.  

 

 

Tokod, 2015. október 21. 

 

   

    Tóth Tivadar 

   polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


