
 

 

70/2014. (VI. 2.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2014. június 2-

ai rendes képviselő-testületi ülés napirendjét: 

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

ellátásának átfogó éves értékeléséről és a Dorog és Térsége Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról (Nyílt ülés!) 

    Előadó: Tóth Krisztián, intézményvezető 

 

2./ Beszámoló a Dorog Városi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről (Nyílt 

ülés!) 

     Előadó: Málnás Zsolt r.alezredes, a Dorogi Rendőrkapitányság képviseletében 

 

3./ Az Északdunántúli Vízmű Zrt., mint a szennyvízhálózat vagyonkezelőjének műszaki 

és pénzügyi beszámolója (Nyílt ülés!) 

      Előadó: Botos Tamás, az ÉDV Zrt. képviseletében 

 

4./ Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről (Nyílt ülés!) 

     Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

5./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a pályázati 

lehetőségekről (Nyílt ülés!) 

      Előadó: Tóth Gábor jegyző  

 

6./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 

megalkotása (Nyílt ülés!) 

      Előadó: Tóth Tivadar polgármester  

 

7./  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása, valamint a közszolgáltatási szerződés 

megkötése (Nyílt ülés!) 

      Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

8./ A középületek energetikai korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntések (Nyílt ülés!) 

      Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

9./ Milánkovics Viktor ingatlanbérleti kérelme (Nyílt ülés!) 

       Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

10./ Elővásárlási jogok bejegyzése a Helyi Építési Szabályzat alapján (Nyílt ülés!) 

       Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

11./ A Tokodi Team Sport Egyesület támogatási kérelme (Nyílt ülés!) 

       Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

 

 



 

12./ Egyebek (Nyílt ülés!) 

  - Üres lakóingatlanokkal kapcsolatos teendők megvitatása 

       Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 
 

71/2014. (VI. 2.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete- határozat mellékletét 

képező tartalommal - elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról szóló, a 2013. évre vonatkozó átfogó éves értékelést, valamint a Dorog és 

Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a családsegítő és 

gyermekjóléti szolgáltatás feladatkörében végzett tevékenységéről. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális ás Gyámhivatala 

részére a döntést követő 8 napon belül történő megküldésére 
 

72/2014. (VI. 2.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom 

Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányságának beszámolóját Tokod 

település közbiztonsági helyzetéről megismerte, és a határozat mellékleteit képező 

tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 
 

73/2014. (VI. 2.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét 

képező tartalommal elfogadja az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013. évre vonatkozó 

műszaki és pénzügyi beszámolóját, valamint a Tát-Tokod közös tulajdonában lévő 

szennyvíztisztító telepre és Tokod tulajdonában lévő csatornahálózatra, átemelő 

létesítményekre vonatkozó felújítási és rekonstrukciós tervet.  

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: az Északdunántúli Vízmű Zrt. értesítésére a döntést követő 8 napon belül. 
 

74/2014. (VI. 2.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére – a határozat mellékletét képező 

tartalommal - közszolgáltatási szerződést köt a Vikom Trans Kft-vel (2800 Tatabánya, 

Táncsics M. u. 1.). 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: 2014. június 15. 
 



75/2014. (VI. 2.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

KEOP-4.9.0/11-2012-0011 azonosító számú „A Tokod Község önkormányzati 

intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrások bevonásával” 

című projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére, a 23/2014. (II. 24.) önkormányzati 

határozattal kiírt közbeszerzési eljárásban. 

 

- Papp András egyéni vállalkozó (2531 Tokod, Flórián utca 9.) az Árkádok 

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2541 Lábatlan, Rózsa Ferenc utca 35.), a 

Xénia-Ker Kft. (2890 Tata, Fényes sor 6.) és a Traverz Kft. (2534 Tát, Babits Mihály 

utca 25.) közös ajánlattevők ajánlata érvényes, az ajánlattevők a beruházás 

elvégzésére alkalmasak, viszont a nettó 123.900.000 Ft összegű ajánlat 

meghaladja a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezetet. 

 

- a Bria-Inter Kft. (2209 Péteri, Táncsics Mihály utca 37.) ajánlata – a hiánypótlás 

teljesítésének elmaradása miatt – érvénytelen. 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt 

közbeszerzési eljárást a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 76. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 

érvényes ajánlatot tevő közös ajánlattevők nettó ajánlati ára meghaladja a 

közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi 

fedezet összegét, mely egyaránt nettó 83.773.138 Ft. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: az ajánlattevők értesítésére: azonnal 
 

76/2014. (VI. 3.) önkormányzati határozat  

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „„A középületek 

energetikai korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések” tárgyú 

előterjesztésben szereplő II. számú határozati javaslatról névszerinti szavazással dönt. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 
 

77/2014. (VI. 2.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-4.9.0/11-2012-

0011 azonosító számú „A Tokod Község önkormányzati intézményeinek energetikai 

korszerűsítése megújuló energiaforrások bevonásával” című projekt keretében 

építési-kivitelezési munkák elvégzésére – a közbeszerzés nettó 83.773.138 Ft becsült 

értékére tekintettel – jóváhagyja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

122/A. § (1) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás 

lefolytatását és elfogadja az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció 

szövegét. 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajánlattételre 

felhívandó gazdasági szereplőket az alábbiak szerint jelöli ki. 

 



- Papp András egyéni vállalkozó 

2531 Tokod, Flórián u. 9. 

 

- KIVSZER Kft. 

Székhely: 8200 Veszprém, Almádi u. 3. fsz. 9. 

E-mail: kivszerkft@kivszerkft.hu 

 

- Vektorbau Invest Kft. 

- Székhely: 8353 Zalaszántó, Keszthelyi u. 38. 

- Fióktelep: 8300 Tapolca, Köztársaság tér 29. 

- E-mail: soosattila@t-online.hu 

 

3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a B&W Consult 

Kft. hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezetet, hogy a fenti gazdasági szereplők 

részére a jóváhagyott eljárást megindító dokumentumokat haladéktalanul küldje 

meg. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 
 

78/2014. (VI. 2.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Milánkovics Viktor és 

Milánkovicsné Tímára Mária Tokod, Vájár u. 16. szám alatti kérelmezők részére nem 

adja bérbe a Tokod, 3606/15 helyrajzi számú területnek a határozat mellékletét 

képező térképen jelzett részét.  

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a kérelmező értesítése: a döntést követő 5 napon belül 
 

79/2014. (VI. 2.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Építési 

Szabályzatról szóló 9/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében szereplő 

ingatlanok tekintetében a 3.2. táblázat lakóterületi rehabilitáció céljára a 

Kolóniában található 93 db ingatlan tekintetében elővásárlási jogot jegyeztet be a 

Földhivatalnál. Az elővásárlási jog bejegyzésének költsége 613.800 Ft, mely az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014 (II.27.) önkormányzati rendelet 

általános működési tartalék során rendelkezésre áll. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a Földhivatal megkeresése: 2014. június 15. 
 

80/2014. (VI. 2.) önkormányzati határozat 

 

A Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tokod Team Sport 

Egyesület részére nagysátrat és sörpadot a 2014. július 19-20-ai rendezvény 

időpontjára nem biztosít.  

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

mailto:kivszerkft@kivszerkft.hu
mailto:soosattila@t-online.hu


 

81/2014. (VI. 2.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tokod Team Sport 

Egyesületet (2531 Tokod, Sashegy u. 1.) támogatási kérelmét elutasítja. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 
 


