
103/2014. (VIII. 11.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2014. 

augusztus 11-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét: 

 

1./ A Kossuth Lajos u. 97. sz. alatt található vendéglátóegység bérbeadásával 

kapcsolatosan benyújtott pályázatok elbírálása (Nyílt ülés!) 

Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

2./ Emlékhely kialakításával és helyének meghatározásával kapcsolatos döntés (Nyílt 

ülés!) 

Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

3./  Döntés kötelező fogászati alapellátásról, valamint a fogorvosi praxis betöltéséről 

(Nyílt ülés!) 

       Előadó: Tóth Tivadar polgármester  

 

4./ A Tokodi Borkultúra Egyesület pályázaton nyert eszközbeszerzéséhez szükséges 

összeg előfinanszírozása (Nyílt ülés!) 

       Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

5./ Az intézmények energetikai korszerűsítésével összefüggő építési-kivitelezési 

feladatok elvégzése (Nyílt ülés!) 

Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

6./ A Helyi Választási Bizottság és a nemzetiségi szavazókörben működő 

szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása (Zárt Ülés!) 

Előadó: Tóth Gábor jegyző 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 
 

104/2014. (VIII. 11.) Önkormányzati határozat 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 

1-jétől határozatlan időre – három hónap felmondási idő kikötésével – bérbe 

adja Lukács és Lukács Café Kft. részére (2534 Tát, Lehár Ferenc u. 7.) a Tokod, 

Kossuth Lajos u. 97. sz. alatti épületben található, 127 m² nagyságú, nem lakás 

céljára szolgáló helyiséget vendéglátóegységként történő hasznosítására, 

250.000 Ft/hó+ÁFA bérleti díj ellenében. 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 
 

105/2014. (VIII. 11.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2014. (I.27.) 

önkormányzati határozatát visszavonja, és a tárgyban a következő döntést hozta: 



Tokod Nagyközség Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy az orosz fél részéről a 

feladattal hivatalosan megbízott Assotiacion Miratvorcov l Mir (Székhelye: 119270 

Moszkva, Frunzenszkaja na Berezsnaya 6.), a Tokod 2822 helyrajzi számú 

önkormányzati tulajdonú ingatlanon emlékhelyet alakítson ki, az I. világháborúban 

elhunyt, Tokodon eltemetett orosz hadifoglyok emlékére. A felállított emlékművet 

Tokod Nagyközség Önkormányzata ajándékként tisztelettel elfogadja. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő (értesítésre): azonnal  
 

106/2014. (VIII. 11.) Önkormányzati határozat 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét 

képező tartalommal – pályázatot hirdet a település fogorvosi praxisának betöltésére. 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzata 

pályázatot hirdet fogorvosi praxis betöltésére 

 

 

Praxisra vonatkozó adatok: 

Megnevezése: Fogorvosi Szolgálat 

Feladatellátás helye: Fogorvosi Rendelő, 2531 Tokod, Deák Ferenc u. 6. 

Progresszivitás szintje: Alapellátás 

Rendelkezésre állási idő: Heti 30 óra 

Ellátási körzet: Területi ellátási kötelezettséggel, Tokod településen (Tokod-Üveggyár 

településrész kivételével) 

Ellátandó lakosságszám: 3.165 fő 

Ügyelet, készenlét: Ügyeletben nem vesz részt 

 

Pályázathoz csatolni kell: 

- Végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát; 

- Részletes szakmai önéletrajzot; 

- Fogorvosi szakmai gyakorlat igazolásáról szóló nyilatkozatot; 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

- egészségügyi alkalmassági igazolás 

- az ONEI (korábban: ÁNTSZ) igazolása arról, hogy a működtetési jog 

engedélyezésének feltételei fennállnak; 

- nyilatkozat a körzet ellátásnak módjáról (önállóan, alkalmazottként) 

- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul. 

- Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat nyílt ülésen történő elbírálásához 

hozzájárul-e 

 

Pályázat benyújtásának módja:  

A pályázatot „Tokod fogorvosi pályázat” megjelöléssel Tóth Tivadar polgármesternek 

címezve (2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.) kell személyesen vagy postai kézbesítés 

útján benyújtani. 

 



A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 10. 

 

A pályázatokat Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

beadási határidőt követően a soron következő ülésen bírálja el. 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a 

jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül érvénytelenné nyilvánítsa. 

 

További felvilágosítás, információ a település polgármesterétől a 33/505-110 

telefonszámon kérhető. 
 

107/2014. (VIII. 11.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a Tokodi 

Borkultúra Egyesület által megvalósítandó „Eszközbeszerzés a Tokodi Borkultúra 

Egyesületnél” megnevezésű pályázati projekt előfinanszírozását, 1.500.000,- Ft 

összeg erejéig. 

 

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

Tokodi Borkultúra Egyesület nevére érkező, az 1. pontban szereplő pályázat 

megvalósításával kapcsolatos számlák összegét átutalja az Egyesület 

bankszámlájára. Az Egyesület – az Önkormányzattal kötött megállapodásban 

vállalja -, hogy az irányító hatóság (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) 

felé történő pénzügyi elszámolás és a pályázati összeg visszautalását követően 

a megelőlegezett összeget, annak beérkezését követően, haladéktalanul 

visszautalja az Önkormányzat részére. 

 

3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a vonatkozó megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a szerződés aláírására a döntést követő 8 napon belül 
 

108/2014. (VIII. 11.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási 

szerződést köt a KÖSZER Épületgépészeti Kft.-vel (székhelye: 8400 Ajka, 

Alkotmány utca 35. III/5.) a következő feladatok elvégzésére: 

 

a) A Mesevár Óvoda hálózati meleg víz ellátásának biztosítása a könyvtár 

épületére helyezett szolár rendszerről, 965.932 Ft+Áfa vállalkozási díjért. 

b) A Mesevár Óvoda és a Hegyeskő Általános Iskola tartalék fűtését biztosító 

gázkazánok telepítése, gázellátással, fűtés rákötéssel, kondenzátum 

elvezetéssel, égéstermék levegő rendszerrel, 2.116.435 Ft+Áfa vállalkozási díjért. 

c) Az épületek fűtési rendszerének átmosása, 220.000 Ft+Áfa vállalkozási díjért. 

 

2. Az 1. pontban szereplő mindösszesen 3.302.367 Ft+Áfa vállalkozási díj az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének fejlesztési céltartalék során 

rendelkezésre áll. 

 



3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a szerződés aláírására a döntését követő 8 napon belül 
 

109/2014. (VIII. 11.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján a Helyi Választási Bizottság tagjait és 

póttagjait a következők szerint választja meg: 

 

Tagok: 

Bitter Éva, Tokod, Kodály Zoltán köz 4. 3/14. 

Szóda József, Tokod, Széchenyi István utca 5. 

Szabóné Vágó Anna, Tokod, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 23. 

 

Póttagok: 

Kirsch Éva Mária, Tokod, Latinka Sándor köz 5. 

Robotka Ernő, Tokod, Béke utca 2. 

Soós Rezsőné, Tokod, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 21. 

Szűcs Ferencné, Tokod, Szabadság utca 33. 

 

Felelős: Tóth Gábor jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője 

Határidő: a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak értesítésére 8 napon 

belül 
 

110/2014. (VIII. 11.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2014.(II.24.) 

önkormányzati határozatának kiegészítésével megválasztja a nemzetiségi 

szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjait a következők szerint: 

 

“6. szavazókör (Tokod, Béke utca 26., Hegyeskő Általános Iskola) 

Csizmadia Rita, Tokod, Mária u. 1. 

Harcosfalviné Süveges Ilona, Tokod, Bacsányi János u. 3. 

Szabó Zsolt Béláné, Tokod, Arany János u.14.” 

 

Felelős: Tóth Gábor jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője 

Határidő: a szavazatszámláló bizottság tagjainak értesítésére 8 napon belül 
 


