
86/2014. (VI. 30.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2014. június 

30-ai rendes képviselő-testületi ülés napirendjét: 

 

1./  Beszámoló a Mesevár Óvoda működéséről (Nyílt ülés!) 

       Előadó: Papné Szaló Ilona óvodavezető  

 

2./  Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről (Nyílt ülés!) 

       Előadó: háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos, védőnők 

 

3./ Az önálló orvosi tevékenység ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződések 

módosítása (Nyílt ülés!) 

      Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

4./ A közétkeztetésre beérkezett pályázatok elbírálása (Nyílt ülés!) 

      Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

5./ A középületek energetikai kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárása (Nyílt 

ülés!) 

      Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

6./ A középületek energetikai kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőr megbízása 

     (Nyílt ülés!) 

     Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

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

      Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

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

lehetőségekről (Nyílt ülés!) 

      Előadó: Tóth Gábor jegyző  

 

9./ Tájékoztató a mezőőr tevékenységéről (Nyílt ülés!) 

      Előadó: Molnár István mezőőr 

 

10./ Egyebek (Nyílt ülés!) 

 

11./ „Tokod Nagyközség Díszpolgára” cím adományozása (Zárt ülés!) 

        Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

87/2014. (VI. 30.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét 

képező tartalommal – elfogadja a Mesevár Óvoda vezetőjének a 2013/2014. évi 

nevelési évről szóló beszámolóját. 

 

 



 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

88/2014. (VI. 30.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét 

képező tartalommal – elfogadja dr. Oláh András háziorvos beszámolóját a település 

egészségügyi helyzetéről.   

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

89/2014. (VI. 30.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét 

képező tartalommal – elfogadja dr. Szabó András háziorvos beszámolóját a település 

egészségügyi helyzetéről.   

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

90/2014. (VI. 30.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét 

képező tartalommal – elfogadja dr. Pezderka Gyöngyvér gyermek háziorvos 

beszámolóját a település egészségügyi helyzetéről.   

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

91/2014. (VI. 30.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét 

képező tartalommal – elfogadja dr. Micsinay Anna Antónia fogorvos beszámolóját a 

település egészségügyi helyzetéről.   

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

92/2014. (VI. 30.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét 

képező tartalommal – elfogadja Tóthné Csombor Mónika védőnő beszámolóját a 

település egészségügyi helyzetéről.   

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



93/2014. (VI. 30.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozat mellékletét 

képező tartalommal – módosítja az O. Medic Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(székhelye: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 83., képviseli: dr. Oláh András háziorvos) 2010. 

február 01. napján kötött feladat- ellátási szerződést. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő a szerződés aláírására: a döntést követő 8 napon belül 

 

94/2014. (VI. 30.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét 

képező tartalommal – módosítja dr. Szabó Andrással (székhelye: 2532 Tokod-

Üveggyár, Pataksor u. 9.) 1999. november 30. napján kötött feladat-ellátási 

szerződést. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő a szerződés aláírására: a döntést követő 8 napon belül 

 

95/2014. (VI. 30.) önkormányzati határozat 
 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi 

közétkeztetés biztosítására a Brilla és Tischner Bt.-vel (székhely: 2534 Tát, József 

Attila u. 4.) köt szállítási szerződést 2014. augusztus 1. napjától 2015. július 31. 

napjáig terjedő időszakra. 

 

2. A 2014. évben az intézményi közétkeztetés biztosításához szükséges pénzügyi 

fedezet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklet K3 dologi kiadások rovatában áll 

rendelkezésre. A 2014. évben esedékes kiadások fedezetére a Képviselő-

testület előzetes kötelezettséget vállal és gondoskodik a szükséges forrás jövő 

évi költségvetésbe történő tervezéséről. 

 

3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a szerződés aláírására a döntést követő 15 napon belül 

 

96/2014. (VI. 30.) önkormányzati határozat 

 

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

0011 azonosító számú „Tokod Község Önkormányzati intézményeinek energetikai 

korszerűsítése megújuló energiaforrások bevonásával” című projekt kivitelezési 

munkáinak elvégzésére, a 77/2014. (VI. 2.) önkormányzati határozattal kiírt 

közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a KIVSZER Kft. (8200 Veszprém, Almádi út 

3. fszt. 9.) érvényes és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont 

szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette, erre tekintettel az ajánlattevő ajánlatát, mint 

érvényes és nyertes ajánlatot kihirdeti. A KIVSZER Kft. ajánlati ára nettó 88.783.864 



Ft+Áfa, azaz nettó nyolcvannyolcmillió-hétszáznyolcvanháromezer-

nyolcszázhatvannégy forint+Áfa. 

 

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

Vektorbau Invest Kft. (8353 Zalaszántó, Keszthelyi út 38.) érvényes és nettó 

100.797.708 Ft +ÁFA összeggel a második legalacsonyabb összegű ajánlatot tette. 

Továbbá megállapítja, hogy közös ajánlattevőként Papp András egyéni vállalkozó 

(2531 Tokod, Flórián u. 9.), az Árkádok Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2541 

Lábatlan, Rózsa Ferenc u. 35.), és a Xénia-Ker Kft. (2890 Tata, Fényes fasor 6.) 

érvényes és  nettó 119.800.000 Ft+ÁFA összeggel a harmadik legalacsonyabb 

összegű ajánlatot tette. 

 

3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a 

pályázaton elnyert támogatás és a legalacsonyabb összegű ajánlat között fennálló 

nettó 5.010.726 Ft+Áfa összeget az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet beruházási tartalék sorából biztosítja. 

 

4. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot tevő KIVSZER Kft.-vel a vonatkozó szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a szerződés aláírására a közbeszerzésekről szóló törvény által megadott 

leghamarabbi időpontban.  

 

97/2014. (VI. 30.) önkormányzati határozat 

 

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

0011azonosító számú „Tokod Község önkormányzati intézményeinek energetikai 

korszerűsítése megújuló energiaforrások bevonásával” című projekt műszaki 

ellenőrzési munkáival Ludvai Tibor egyéni vállalkozót (Székhely: 2521 Csolnok, Ságvári 

E. u. 10/a.) bízza meg bruttó 830.000,- Ft megbízási díjért. 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a megbízási szerződés aláírására a döntést követő 15 napon belül. 

 

 

 
 


