
24/2014. (III. 6.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2014. március 

6-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét: 

 

1./  Vezető alkalmazásának feltételei (Nyílt ülés!) 

       Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

2./  A Tokodi Sportegyesület pályázaton nyert eszközbeszerzéséhez szükséges összeg 

előfinanszírozása (Nyílt ülés!) 

        Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

3./   Papp Márk ingatlan vásárlási kérelme (Nyílt ülés!) 

        Előadó: Tóth Tivadar polgármesterű 

 

4./   A Tokod-Tát szennyvízelvezetés fejlesztésének terveztetésére kiírt közbeszerzési 

eljárás következő üteme (Nyílt ülés!) 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 
 

25/2014. (III. 6.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 247. § (2) bekezdés 

b) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a jegyző (aljegyző) kinevezéséhez a Tv. 

247. § (1) bekezdés b) pontjában előírt gyakorlati időt elengedi. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

26/2014. (III. 6.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a Tokodi 

Sportegyesület által megvalósítandó „Eszközbeszerzés a Tokodi Sportegyesületnél” 

megnevezésű pályázati projekt előfinanszírozását megnevezésű pályázati projekt 

előfinanszírozását, 2.999.999 Ft összeg erejéig.  

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a Tokodi 

Sportegyesület nevére érkező, az 1. pontban szereplő pályázat megvalósításával 

kapcsolatos számlák összegét átutalja a Sportegyesület bankszámlájára. A 

Sportegyesület az irányító hatóság (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) felé 

történő pénzügyi elszámolás, és a pályázati összeg visszautalását követően a 

megelőlegezett összeget 15 napon belül visszautalja az Önkormányzat részére. 

 

3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a vonatkozó megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a megállapodás aláírására a döntést követő 8 napon belül 

 



27/2014. (III. 6.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tokod, 625 helyrajzi 

számú ingatlanon található, 89,8 m2 nagyságú ingatlanrész értékesítéséhez nem járul 

hozzá. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: 2014. március 20. 

 

28/2014. (III. 6.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a 

Tokod, 625 helyrajzi számú ingatlanon található, 89,8 m2 nagyságú ingatlanrész bérbe 

adására. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: 2014. március 20. 

 

29/2014. (III. 6.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tervezési 

feladatok ellátása a Tokod-Tát szennyvíz-elevezetésének és tisztításának 

fejlesztése – KEOP.7.1.0/11-2013-0029” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

elfogadja a Bíráló Bizottság javaslatát és megállapítja, hogy a TAMRIA Mérnök 

Iroda Szolgáltató Bt. (9011 Győr, Egysori u. 12.) és a PURATOR HUNGARIA 

Környezetvédelmi Kft. (1222 Budapest, Vöröskereszt u. 8-10.) érvénytelen 

ajánlatot tettek. 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tervezési 

feladatok ellátása a Tokod-Tát szennyvíz-elevezetésének és tisztításának 

fejlesztése – KEOP.7.1.0/11-2013-0029” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

elfogadja a Bíráló Bizottság javaslatát és megállapítja, hogy DE-MA NOVUM 

Konzorcium Közös Ajánlattevők (2510 Dorog, Zrínyi u. 2.) érvényes ajánlatot 

tettek, és biztosítja a tárgyaláson való részvételüket. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 
 


