
117/2015. (IX. 09.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. 

szeptember 9-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét: 

 

1. Az étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról 

Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

/írásbeli előterjesztés/ 

 

2. „Vállalkozási szerződés Csapadékvíz-elvezető infrastruktúra felújítására és 

karbantartására Tokod falu és Tokon üveggyár településrészeken az EGT 

Pénzügyi Mechanizmus 2009-2014 (“EGT Alap”) „Alkalmazkodás az 

éghajlatváltozáshoz” megnevezésű, HU04-C3-2013 kódszámú program 

pályázati rendszere keretében „Tát-Tokod települések csapadékvíz 

gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései” című, az EEA-C3-8 

azonosító számú projekthez kapcsolódóan” – tárgyú közbeszerzési eljárásban 

eljárást lezáró döntés meghozatala. 

Előadó: Tóth Tivadar 

(írásbeli előterjesztés/ 

 

3. Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átalakításáról 

Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

/szóbeli előterjesztés/ 

 

4. Tokod SE támogatási kérelme 

Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

/szóbeli előterjesztés/ 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

118/2015. (IX. 09.) önkormányzati határozat 

 

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

„Vállalkozási szerződés Csapadékvíz- elvezető infrastruktúra felújítására és 

karbantartására Tokod falu és Tokod- üveggyár településrészeken az EGT Pénzügyi 

Mechanizmus 2009-2014 (“EGT Alap”) „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” 

megnevezésű, HU04-C3-2013 kódszámú program pályázati rendszere keretében „Tát-

Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs 

lépései” című, az EEA-C3-8 azonosító számú projekthez kapcsolódóan” –– tárgyú 

közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményéről szóló összegezés a melléklet szerint 

kihirdethető. Az eljárás eredményes, két ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, a 

nyertes ajánlattevő a Resszer- Építő Kft. (2531 Tokod, Lenin u. 2/B.).  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat: PÁLTRANS Kereskedelmi és Szállítási 

Bt. (2531 Tokod, Munkácsy Mihály utca 9.) 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 



Felelős: Tóth Tivadar Polgármester és az összegezés megküldésére felkért 

közbeszerzési tanácsadó 

Határidő: azonnal 
 

 

119/2015. (IX. 09.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Tokod 

Sportegyesület vezetésének kérésére – a 2015. évi költségvetési rendeletben a Tokod 

SE működésének támogatására biztosított, 1.100.000,- Forint összegű támogatás 

mellett – a Tokod Sportegyesület működését további 1.085.000,- Forinttal támogatja 

a 2015/2016. évi I. osztályú megyei bajnokság őszi idényére. A támogatás összegét 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – három részletben – a 

2015. évi költségvetési rendeletben, a K513 költségvetési soron tervezett általános 

tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 

az elfogadott módosítás 2015. évi költségvetési rendeletben történő átvezetése iránt 

intézkedni szíveskedjen. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester, dr. Gál Gabriella jegyző 

 


