
 
82/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. június 

29-ei rendes képviselő-testületi ülés napirendjét: 

 

      1.  A Helyi Értéktár létrehozása 

           Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

           /szóbeli előterjesztés/ 

 

2.  Beszámoló a település egészségügy helyzetéről 

Előadó: háziorvosok, házi gyermekorvos, védőnő 

/írásbeli előterjesztés/ 

 

3.  A közétkeztetésre beérkezett pályázatok elbírálásáról 

Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

/írásbeli előterjesztés/ 

 

      4. A szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására beérkezett pályázatok 

elbírálásáról 

            Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

            /írásbeli előterjesztés/ 

 

 5.   Beszámoló az oktatási-nevelési intézmények működéséről  

Előadó: Papné Szaló Ilona óvodavezető 

/írásbeli előterjesztés/ 

 

  6.   A Tokodi Mesevár Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 /írásbeli előterjesztés/ 

 

 7.  Tájékoztató a falugondnok tevékenységéről 

Előadó: falugondnok 

/írásbeli előterjesztés/ 

 

8.  Tráger Judit területvásárlási kérelme 

            Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

            /írásbeli előterjesztés/  

 

         9.  Az Önkormányzat gazdasági programjáról 

             Előadó: Tóth Tivadar polgármester  

             /írásbeli előterjesztés/ 

 

      10.  Az orvosi körzethatárok megállapításáról – rendeletalkotás 

            Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

            /írásbeli előterjesztés/ 

  

      11. Pánczél Béla és Csicsmann Kálmánné felajánlásáról 

             Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

             /írásbeli előterjesztés/ 

 



       12. Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi tevékenységéről 

             Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

             /írásbeli előterjesztés/ 

 

13. A 2531 Tokod, Kossuth L. u. 83. szám alatti szolgálati lakás bérbeadásáról 

              Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

              /írásbeli előterjesztés/ 

 

        14. A SZILTOP Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés tartalmáról 

              Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

              /írásbeli előterjesztés/ 

 

        15. A 2531 Tokod, Sashegy utca 4. szám alatti ingatlan bérbeadásáról 

              Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

              /írásbeli előterjesztés/ 

 

        16. A KEHOP-2.2.2 azonosítószámú pályázati felhívás megvalósítására 

konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére 

               Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

               /írásbeli előterjesztés/ 

 

        17. Borászati bemutatóhely létesítésének előfinanszírozása 

              Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

              /írásbeli előterjesztés/ 

 

        18. A Kienle+Spiess Hungary Kft-vel kötött bérleti szerződésről  

               Előadó: Tóth Tivadar polgármesterű 

               /írásbeli előterjesztés/ 

 

        19.  Döntés a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címről 

               Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

               /írásbeli előterjesztés/ 

 

       20. Tájékoztatás az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

               Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

               /szóbeli előterjesztés/ 

 

        21. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

               Előadó: dr. Gál Gabriella jegyző 

               /írásbeli előterjesztés/ 

 

        22. Egyebek 

                   - Cash - flow 

                                                         

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

83/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 



1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete létrehozza Tokod 

Nagyközség Helyi Értéktárát. 

  

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalakítja a 

Települési Értéktár Bizottságot és tagjainak a következő személyeket választja 

meg: 

 

Tóth Tivadar elnök 

Soós Rezsőné tag 

dr. Gál Gabriella tag 

Vésztőiné Haris Melinda tag 

Robotka László tag 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

84/2015. (VI. 29.) 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 

 

 

85/2015. (VI. 29.) 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 

 

 

86/2015. (VI. 29.) 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 

 

 

87/2015. (VI. 29.) 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 

 

 

88/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi 

közétkeztetés biztosítására a Pánczél Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 2524 

Nagysáp, Granárium domb 3.) köt szállítási szerződést 2015. augusztus 1. 

napjától 2017. július 31. napjáig terjedő időszakra. 

 

2. A szerződésben rögzíteni kell, hogy a Szolgáltató a Hegyeskő Általános Iskola két 

épületében tálaló konyhát alakít ki 2015. augusztus 31-i határidővel. 

 

3. A 2015. évben az intézményi közétkeztetés biztosításához szükséges pénzügyi 

fedezet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 19.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklet K3 dologi kiadások rovatában áll 

rendelkezésre. A 2015. évben esedékes kiadások fedezetére a Képviselő-

testület előzetes kötelezettséget vállal és gondoskodik a szükséges forrás jövő 

évi költségvetésbe történő tervezéséről. 

 

4. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a szerződés aláírására a döntést követő 30 napon belül 

 

 

89/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális nyári 

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

A. u. 4.) köt szállítási szerződést 2015. július 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig 

terjedő időszakra, bruttó 440.-Ft/adag áron, mindösszesen 1.305.480.-Ft 

összegért. 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a szerződés aláírása 2015. június 31. 

 

 

90/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 



Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét 

képező tartalommal – elfogadja a Mesevár Óvoda vezetőjének a 2014/2015. évi 

nevelési évről szóló beszámolóját. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

91/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tokodi Mesevár 

Óvoda alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát – a határozat mellékletét képező tartalommal és formában – elfogadja. 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Tokodi 

Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó és az egységes 

szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartása és a 

Tokodi Mesevár Óvoda részére küldje meg. 

 

Felelős: dr. Gál Gabriella jegyző 

Határidő: A Magyar Államkincstár részére történő megküldésre: azonnal 

       Az intézmény értesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

92/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti Tráger Judit 

(született Esztergom, 1982.06.18. an. Bukó Veronika, szig.sz: 505644TA, lakcíme: 2529 

Annavölgy, Népbolt sor 35) részére 100 Ft/ m2 áron, mindösszesen 356.400 Forintért, 

azaz háromszázötvenhatezer-négyszáz Forintért a Tokod, 0164/23 helyrajzi számú, 3564 

m2 nagyságú, legelő és út, művelési ágú területet. 

 

2. Az ingatlan-adásvételi szerződés aláírásával a Tokod Nagyközség 

Önkormányzatának 67/2011. (V. 30) számú határozata alapján kötött bérleti szerződés 

érvényét veszíti. 

 

3. Az ingatlan adásvételével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

 

4. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: az adásvételi szerződés aláírására 30 nap 

 

 

93/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat 

gazdasági programját a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 



Felelős: polgármester 

 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2015.(VI. 30.) önkormányzati rendelete 

az orvosi körzethatárok megállapításáról 

 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény 152. § (2) bekezdése felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 4. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.  

 

1. § 

 

A Képviselő-testület a Tokod Nagyközség közigazgatási területén az egészségügyi 

alapellátási körzetek számát, határaival az alábbiak szerint állapítja meg:  

a) A felnőtt háziorvosi körzetek száma kettő. A körzethatárokat, a körzetekhez tartozó 

utcajegyzékeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.  

b) A gyermek háziorvosi körzetek száma egy. A körzethatárokat, a körzetekhez 

tartozó utcajegyzékeket e rendelet 2. melléklete tartalmazza.  

c) A felnőtt fogorvosi körzetek száma egy. A körzethatárokat, a körzetekhez tartozó 

utcajegyzékeket e rendelet 3. melléklete tartalmazza.  

d) A védőnői körzetek száma kettő. A körzethatárokat a körzetekhez tartozó 

utcajegyzéket e rendelet 4. melléklete tartalmazza.  

 

Záró rendelkezések  

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.  

 

 

     Tóth Tivadar                                                                              dr. Gál Gabriella  

   polgármester                                                                                        jegyző 

 

 

A rendeletet 2015. június 30. napján kihirdettem. 

 

                                                                                                          dr. Gál Gabriella   

                                                                                                                    jegyző    

 

1. melléklet a 9/2015.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

KÖRZETLEÍRÓ LISTA 

Lista paraméterei: Felnõtt háziorvosi I. körzet körzethatár nyilvántartás 

Tokod település (SZL) (Komárom-Esztergom megye) 

 

Cím: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u.83. 



Közterület neve, jellege, típusa Létszám 

 

Akácos utca teljes közterület 3 

Alkotmány utca teljes közterület 56 

Április 4. utca teljes közterület 31 

Arany János utca teljes közterület 53 

Bacsányi János utca teljes közterület 53 

Bácska utca teljes közterület 35 

Bajcsy-Zsilinszky utca teljes közterület 46 

Bajnai út teljes közterület 28 

Batthyány Lajos utca teljes közterület 5 

Béke utca teljes közterület 157 

Bem József utca teljes közterület 23 

Bercsényi István utca teljes közterület 43 

Bikás oldal teljes közterület 8 

Borbála út teljes közterület 19 

Deák Ferenc utca teljes közterület 42 

Dózsa György út teljes közterület 41 

Erzsébet út teljes közterület 25 

Flórián István utca teljes közterület 83 

Gábor Áron utca teljes közterület 31 

Gelenye oldal teljes közterület 4 

Hársfa utca teljes közterület 50 

Kassai utca teljes közterület 17 

Kilián György utca teljes közterület 25 

Kis pék árka dûlõ teljes közterület 3 

Kis völgy dûlõ teljes közterület 2 

Kolozsvári utca teljes közterület 13 

Kossuth Lajos utca 1 - 125 folyamatos házszámok 344 

Körtvélyesi dûlõ teljes közterület 4 

Köztársaság utca teljes közterület 11 

Lukácsi Máté utca teljes közterület 38 

Május 1 út teljes közterület 17 

Malom utca teljes közterület 19 

Margit utca teljes közterület 16 

Mária utca teljes közterület 12 

Mogyorósi úti dûlõ teljes közterület 2 

Móra Ferenc utca teljes közterület 61 

Munkácsy Mihály utca teljes közterület 74 

Nagy völgy dûlõ teljes közterület 4 

Öreg Völgy dûlõ teljes közterület 3 

Petõfi Sándor utca teljes közterület 17 

Pozsonyi utca teljes közterület 14 

Radnóti Miklós utca teljes közterület 83 

Rákóczi Ferenc utca teljes közterület 43 

Sashegy utca teljes közterület 45 

Szabadság utca teljes közterület 200 

Széchenyi István utca teljes közterület 126 

Szõlõ völgy dûlõ teljes közterület 6 

Táncsics Mihály utca teljes közterület 63 

Tanya utca teljes közterület 21 



Táti utca teljes közterület 65 

Temesvári utca teljes közterület 60 

Temetõ utca teljes közterület 38 

Török úti dûlõ teljes közterület 11 

Vájár utca teljes közterület 202 

Vörösmarty Mihály utca teljes közterület 79 

Zalka Máté utca teljes közterület 22 

Zrínyi Miklós utca teljes közterület 11 

FHK -A. körzetbe soroltak száma összesen: 2607 

 

 

 

KÖRZETLEÍRÓ LISTA 

Lista paraméterei: Felnõtt háziorvosi II. körzet körzethatár nyilvántartás 

Tokod település (SZL) (Komárom-Esztergom megye) 

 

Cím: 2532 Tokod, Pataksor út 9. 

Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Létszám 

 

Ady Endre utca teljes közterület 161 

Bartók Béla utca teljes közterület 51 

Erkel Ferenc utca teljes közterület 54 

Géza. utca teljes közterület 17 

Gyár utca teljes közterület 32 

Határ utca teljes közterület 20 

Hunyadi János utca teljes közterület 63 

Ifjúság út teljes közterület 21 

József Attila. utca teljes közterület 88 

Kodály Zoltán köz teljes közterület 222 

Kossuth Lajos utca 140 –től folyamatos házszámok 40 

Laposi út teljes közterület 84 

Latinka Sándor köz teljes közterület 22 

Lenin út teljes közterület 60 

Liszt Ferenc utca teljes közterület 79 

Marx Károly utca teljes közterület 27 

Máv pályaudvar teljes közterület 8 

Mikszáth Kálmán utca teljes közterület 41 

Pataksor út teljes közterület 126 

Szõlõ köz teljes közterület 8 

 

FHK-B. körzetbe soroltak száma összesen: 1224 

 

 

 

2. melléklet a 9/2015.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

KÖRZETLEÍRÓ LISTA 

Lista paraméterei: Gyermek háziorvosi körzet körzethatár nyilvántartás 

Tokod település (SZL) (Komárom-Esztergom megye) 

 



Cím: Egészségház Tokod, Rákóczi u.2. 

Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Létszám 

 

Ady Endre utca teljes közterület 30 

Akácos utca teljes közterület 1 

Alkotmány utca teljes közterület 12 

Április 4. utca teljes közterület 4 

Arany János utca teljes közterület 12 

Bacsányi János utca teljes közterület 8 

Bácska utca teljes közterület 10 

Bajcsy-Zsilinszky utca teljes közterület 9 

Bajnai út teljes közterület 2 

Bartók Béla utca teljes közterület 15 

Batthyány Lajos utca teljes közterület 2 

Béke utca teljes közterület 34 

Bem József utca teljes közterület 3 

Bercsényi István utca teljes közterület 12 

Bikás oldal teljes közterület 2 

Borbála út teljes közterület 6 

Deák Ferenc utca teljes közterület 8 

Dózsa György út teljes közterület 6 

Erkel Ferenc utca teljes közterület 9 

Erzsébet út teljes közterület 6 

Flórián István utca teljes közterület 15 

Gábor Áron utca teljes közterület 6 

Gelenye oldal teljes közterület 0 

Géza. utca teljes közterület 3 

Gizella utca teljes közterület 0 

Gyár utca teljes közterület 5 

Hársfa utca teljes közterület 14 

Határ utca teljes közterület 2 

Hunyadi János utca teljes közterület 6 

Ifjúság út teljes közterület 5 

Ipari út teljes közterület 0 

Irinyi János utca teljes közterület 0 

József Attila. utca teljes közterület 12 

Kassai utca teljes közterület 2 

Kilián György utca teljes közterület 13 

Kis pék árka dûlõ teljes közterület 0 

Kis völgy dûlõ teljes közterület 0 

Kodály Zoltán köz teljes közterület 22 

Kolozsvári utca teljes közterület 2 

Kossuth Lajos utca teljes közterület 70 

Körtvélyesi dûlõ teljes közterület 0 

Köztársaság utca teljes közterület 1 

Laposi út teljes közterület 19 

Latinka Sándor köz teljes közterület 2 

Lenin út teljes közterület 9 

Liszt Ferenc utca teljes közterület 11 

Lukácsi Máté utca teljes közterület 8 

Május 1 út teljes közterület 0 



Malom utca teljes közterület 5 

Margit utca teljes közterület 4 

Mária utca teljes közterület 7 

Marx Károly utca teljes közterület 6 

Máv pályaudvar teljes közterület 0 

Mikszáth Kálmán utca teljes közterület 3 

Mogyorósi úti dûlõ teljes közterület 0 

Móra Ferenc utca teljes közterület 9 

Munkácsy Mihály utca teljes közterület 9 

Nagy völgy dûlõ teljes közterület 0 

Nagyudvar utca teljes közterület 0 

Öreg Völgy dûlõ teljes közterület 0 

Pataksor út teljes közterület 22 

Petõfi Sándor utca teljes közterület 4 

Pozsonyi utca teljes közterület 2 

Radnóti Miklós utca teljes közterület 12 

Rákóczi Ferenc utca teljes közterület 2 

Sashegy utca teljes közterület 13 

Szabadság utca teljes közterület 33 

Széchenyi István utca teljes közterület 29 

Szõlõ köz teljes közterület 0 

Szõlõ völgy dûlõ teljes közterület 0 

Táncsics Mihály utca teljes közterület 10 

Tanya utca teljes közterület 3 

Táti utca teljes közterület 10 

Temesvári utca teljes közterület 14 

Temetõ utca teljes közterület 3 

Török úti dûlõ teljes közterület 6 

Vájár utca teljes közterület 40 

Vörösmarty Mihály utca teljes közterület 16 

Zalka Máté utca teljes közterület 9 

Zrínyi Miklós utca teljes közterület 2 

 

 

 

3. melléklet a 9/2015.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

KÖRZETLEÍRÓ LISTA 

Lista paraméterei: Felnõtt fogorvosi körzet körzethatár nyilvántartás 

Tokod település (SZL) (Komárom-Esztergom megye) 

 

Cím: 2531 Tokod, Deák Ferenc u.6. 

Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Létszám 

 

Akácos utca teljes közterület 3 

Alkotmány utca teljes közterület 46 

Április 4. utca teljes közterület 30 

Arany János utca teljes közterület 51 

Bacsányi János utca teljes közterület 48 

Bácska utca teljes közterület 34 



Bajcsy-Zsilinszky utca teljes közterület 42 

Bajnai út teljes közterület 24 

Batthyány Lajos utca teljes közterület 4 

Béke utca teljes közterület 146 

Bem József utca teljes közterület 22 

Bercsényi István utca teljes közterület 41 

Bikás oldal teljes közterület 8 

Borbála út teljes közterület 16 

Deák Ferenc utca teljes közterület 38 

Dózsa György út teljes közterület 40 

Erzsébet út teljes közterület 22 

Flórián István utca teljes közterület 76 

Gábor Áron utca teljes közterület 29 

Gelenye oldal teljes közterület 3 

Hársfa utca teljes közterület 44 

Kassai utca teljes közterület 16 

Kilián György utca teljes közterület 23 

Kis pék árka dûlõ teljes közterület 3 

Kis völgy dûlõ teljes közterület 1 

Kolozsvári utca teljes közterület 12 

Kossuth Lajos utca 1-125 folyamatos házszámok 319 

Körtvélyesi dûlõ teljes közterület 4 

Köztársaság utca teljes közterület 11 

Lukácsi Máté utca teljes közterület 38 

Május 1 út teljes közterület 16 

Malom utca teljes közterület 18 

Margit utca teljes közterület 15 

Mária utca teljes közterület 11 

Mogyorósi úti dûlõ teljes közterület 2 

Móra Ferenc utca teljes közterület 56 

Munkácsy Mihály utca teljes közterület 70 

Nagy völgy dûlõ teljes közterület 4 

Öreg Völgy dûlõ teljes közterület 3 

Petõfi Sándor utca teljes közterület 13 

Pozsonyi utca teljes közterület 14 

Radnóti Miklós utca teljes közterület 77 

Rákóczi Ferenc utca teljes közterület 41 

Sashegy utca teljes közterület 42 

Szabadság utca teljes közterület 192 

Széchenyi István utca teljes közterület 119 

Szõlõ völgy dûlõ teljes közterület 6 

Táncsics Mihály utca teljes közterület 59 

Tanya utca teljes közterület 19 

Táti utca teljes közterület 62 

Temesvári utca teljes közterület 52 

Temetõ utca teljes közterület 36 

Török úti dûlõ teljes közterület 9 

Vájár utca teljes közterület 170 

Vörösmarty Mihály utca teljes közterület 72 

Zalka Máté utca teljes közterület 20 

Zrínyi Miklós utca teljes közterület 13 



 

Laposi út 103 

Erkel Ferenc utca 63 

Lenin út 69 

Marx Károly utca 33 

Géza utca 20 

Szőlő köz 8 

Mikszáth Kálmán utca 44 

Pataksor út 150 

Kossuth Lajos utca 140-től 58 

MÁV állomás 8 

 

 

 

4. melléklet a 9/2015.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

KÖRZETLEÍRÓ LISTA 

Lista paraméterei: Védőnői I. körzet körzethatár nyilvántartás 

Tokod település (SZL) (Komárom-Esztergom megye  

 

Cím: Egészségház Tokod, Rákóczi u.2. 

Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Létszám 

 

Akácos utca teljes közterület 3 

Alkotmány utca teljes közterület 56 

Április 4. utca teljes közterület 31 

Arany János utca teljes közterület 53 

Bacsányi János utca teljes közterület 53 

Bácska utca teljes közterület 35 

Bajcsy-Zsilinszky utca teljes közterület 46 

Bajnai út teljes közterület 28 

Batthyány Lajos utca teljes közterület 5 

Béke utca teljes közterület 157 

Bem József utca teljes közterület 23 

Bercsényi István utca teljes közterület 43 

Bikás oldal teljes közterület 8 

Borbála út teljes közterület 19 

Deák Ferenc utca teljes közterület 42 

Dózsa György út teljes közterület 41 

Erzsébet út teljes közterület 25 

Flórián István utca teljes közterület 83 

Gábor Áron utca teljes közterület 31 

Gelenye oldal teljes közterület 4 

Hársfa utca teljes közterület 50 

Kassai utca teljes közterület 17 

Kilián György utca teljes közterület 25 

Kis pék árka dûlõ teljes közterület 3 

Kis völgy dûlõ teljes közterület 2 

Kolozsvári utca teljes közterület 13 

Kossuth Lajos utca 1-125 folyamatos házszámok 344 



Körtvélyesi dûlõ teljes közterület 4 

Köztársaság utca teljes közterület 11 

Lukácsi Máté utca teljes közterület 38 

Május 1 út teljes közterület 17 

Malom utca teljes közterület 19 

Margit utca teljes közterület 16 

Mária utca teljes közterület 12 

Mogyorósi úti dûlõ teljes közterület 2 

Móra Ferenc utca teljes közterület 61 

Munkácsy Mihály utca teljes közterület 74 

Nagy völgy dûlõ teljes közterület 4 

Öreg Völgy dûlõ teljes közterület 3 

Petõfi Sándor utca teljes közterület 17 

Pozsonyi utca teljes közterület 14 

Radnóti Miklós utca teljes közterület 83 

Rákóczi Ferenc utca teljes közterület 43 

Sashegy utca teljes közterület 45 

Szabadság utca teljes közterület 200 

Széchenyi István utca teljes közterület 126 

Szõlõ völgy dûlõ teljes közterület 6 

Táncsics Mihály utca teljes közterület 63 

Tanya utca teljes közterület 21 

Táti utca teljes közterület 65 

Temesvári utca teljes közterület 60 

Temetõ utca teljes közterület 38 

Török úti dûlõ teljes közterület 11 

Vájár utca teljes közterület 202 

Vörösmarty Mihály utca teljes közterület 79 

Zalka Máté utca teljes közterület 22 

Zrínyi Miklós utca teljes közterület 13 

 

FHK -A. körzetbe soroltak száma összesen: 2609 

 

 

 

 

KÖRZETLEÍRÓ LISTA 

Lista paraméterei: Védőnői II. körzet körzethatár nyilvántartás 

Tokod település (SZL) (Komárom-Esztergom megye  

 

Cím: Egészségház Tokod-Üveggyár, Pataksor u. 9. 

Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Létszám 

 

Ady Endre utca teljes közterület 161 

Bartók Béla utca teljes közterület 51 

Erkel Ferenc utca teljes közterület 54 

Géza. utca teljes közterület 17 

Gyár utca teljes közterület 32 

Határ utca teljes közterület 20 

Hunyadi János utca teljes közterület 63 

Ifjúság út teljes közterület 21 



József Attila. utca teljes közterület 88 

Kodály Zoltán köz teljes közterület 222 

Kossuth Lajos utca 140-től folyamatos házszámok 40 

Laposi út teljes közterület 84 

Latinka Sándor köz teljes közterület 22 

Lenin út teljes közterület 60 

Liszt Ferenc utca teljes közterület 79 

Marx Károly utca teljes közterület 27 

Máv pályaudvar teljes közterület 8 

Mikszáth Kálmán utca teljes közterület 41 

Pataksor út teljes közterület 126 

Szõlõ köz teljes közterület 8 

 

FHK-B. körzetbe soroltak száma összesen: 1224 

 

 

 

94/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2015. (III. 30.) 

önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel elfogadja – 

közfoglalkoztatás céljából – Csicsmann Kálmánné és Pánczél Béla által ajándékként, 

térítésmentesen felajánlott Tokod, 5979, 6038, 6039 helyrajzi számú ingatlanokat. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: az ajándékozási szerződés aláírására a döntést követő 30 napon belül 

 

 

95/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester Dorogi 

Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját – a 

határozat mellékletét képező tartalommal – elfogadja. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Beszámoló 
 

     A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 

2014. éves szakmai tevékenységéről 

 
 

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2005. május 11-től működik, mely jogutódja a Dorog 
Térségi Társulásnak. 
A társulás tagjai: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, 
Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny. 
A munkaszervezeti feladatokat Dorog Város Önkormányzati Hivatalának útján látja el.  
 
A társulás elnöke: Dr. Tittmann János Dorog város polgármestere 



A társulás elnökhelyettese: Kollár Károly Sársáp község polgármestere 
A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnöke: Balogh Miklós Nagysáp község polgármestere 
Tagjai: Hanzelik Gábor Leányvár község polgármestere és Tácsik Attila Epöl község 
polgármestere. 
A munkaszervezet vezetője: Kecskésné Patos Szilvia Dorog Város jegyzője. 
 
A társulás által felvállalt feladatok: 
 1./ egészségügyi  
 2./ szociális  
 3./ gyermekjóléti  
 4./ hulladékgazdálkodási feladatok. 
 
A társult tagönkormányzatok a polgármesterei alkotják a Társulás legfőbb döntéshozó 
szervét, a Társulási Tanácsot, mely gyakorolja a megállapodásban meghatározott feladat- és 
hatásköröket. 
A társulás fenntartásában működik a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat és a 
Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 
 
 
1./ Egészségügyi feladatok: Orvosi ügyeleti szolgálat: 
A társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátja az egészségügyi 
alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a 
társult önkormányzatok lakossága számára a munkaidőn kívüli, munkanapokon 16 órától 
másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig 
a sürgős orvosi ellátást. A 14 éven aluli gyermeklakosság részére hétvégeken szombat, 
vasárnap és ünnepnap 08 órától 12 óráig biztosítja a sürgős gyermekorvosi ellátást.  
A feladatellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Komárom-Esztergom Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján finanszírozza.  
A felnőtt háziorvosi ügyelet, valamint a gyermekorvosi ügyelet a Dorog, Kossuth Lajos u. 6. 
szám alatt működik. A működést biztosító ingatlanok Dorog Város Önkormányzatának 
tulajdonát képezik.  
 
2./ Szociális feladatok: 
A Társulás közösen biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat: 
- családsegítés, 
- szociális étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- nappali ellátás 
 
A Társulás által alapított közösen fenntartott Dorog és Térsége Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat a 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. szám alatti intézmény útján 
ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a 
szerinti családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatait.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a szerinti 
szociális étkeztetés, a 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás, valamint a 65/F. §-a szerinti 
nappali ellátás szociális alapszolgáltatásokat a Társulás által alapított és közösen fenntartott 
Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat a 2510 Dorog, Schmidt Villa kert 3. szám 
alatti intézménye útján látja el. 
 
A szociális étkeztetés feladatot Bajna Község Önkormányzata részére nem látja el a 
társulás. 
A házi segítségnyújtás feladatot Dorog Város Önkormányzata részére nem látja el a 
társulás.  



A házi segítségnyújtás feladatot Tokod Nagyközség Önkormányzata részére a társulás 
2014. január 1-től nem látja el. 
A házi segítségnyújtás feladatot Nagysáp község Önkormányzata részére a társulás 2014. 
március 1-től nem látja el. 
 
A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által ellátott térségi szociális 
alapszolgáltatások ellátásának módja, az igénybevételének módja, valamint a fizetendő 
térítési díjak 2011. április 01-től Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
elfogadott rendeletében kerülnek megállapításra.  
A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-
testületeinek hozzájárulása szükséges. 
 
 
3./ Gyermekjóléti feladatok: 
A Társulás által alapított Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján 
biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
39-40 §-ai szerinti gyermekjóléti feladatok ellátását. 
 
 
4./ Hulladékgazdálkodás feladatok: 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény V. fejezetében foglalt települési 
önkormányzatok kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokra vonatkozó, a 
társulást alkotó 15 tagtelepülésre közös közbeszerzési eljárás került lefolytatása a társulást 
alkotó 15 tagtelepülésen. 
 
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében 
hulladékkezelési közszolgáltatást szervezett a települési szilárd hulladék rendszeres 
gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen tevékenységek 
ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 
Dorog Város, Annavölgy Község, Bajna Község, Csolnok Község, Dág Község, Epöl 
Község, Kesztölc Község, Leányvár Község, Máriahalom Község, Nagysáp Község, 
Piliscsév Község, Sárisáp Község, Tokod Nagyközség, Tokodaltáró Község, Úny Község 
közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére 2014. január 1. 
napjától kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a VERTIKÁL-JUNK Konzorcium 
(továbbiakban: közszolgáltató), melynek tagjai  a VERTIKÁL Közszolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a KOMMUNÁL-JUNK Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság.  
A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának módja 2014. március 01-től Dorog Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott rendeletében kerültek megállapításra. 
A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-
testületeinek hozzájárulása szükséges. 
 
 
A Társulási Tanács 2014. évben nyolc alkalommal ülésezett, melyeken a munkatervben 
foglaltakon kívül az alábbi fontosabb döntések születtek: 
Február hónapban elfogadásra került a központi orvosi ügyeleti szolgálat óradíj emelése, 
mely a többletfinanszírozás terhére történt, így nem igényelt önkormányzati saját forrást. A 
társulási tanács javaslatot tett a tagönkormányzatoknak a Társulás Megállapodás 
hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának módjával való kiegészítésére is. 
Áprilisban elfogadásra került a társulás 2013. évi zárszámadása, valamint a 2013. évi belső 
ellenőrzésről szóló beszámoló. 
A társulás által fenntartott intézmények június hónapban beszámoltak a 2013. éves szakmai 
tevékenységükről, valamint módosításra kerültek a szakmai programok is. 
Szeptember hóban a társulás költségvetésének I. féléves teljesítésről módosítására került 
sor. 



Novemberben elfogadásra került a társulás 2014. éves költségvetésének III. negyedéves 
módosítása, a társulás és intézményeinek 2015. éves belső ellenőrzési munkaterve, 
valamint a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tokodaltárói telephelye működési 
engedélyének módosítása. 

 

 

 

 

96/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete   

a.) dr. AL-Attar Muneer Ahmad fogorvos  részére a Tokod, Kossuth L. u. 83. 

szám alatt lévő szolgálati lakást 2015. augusztus 1. napjától a fogorvosi 

feladatok szerződés keretében történő ellátása idejére bérbe adja. 

 

b.) a szolgálati lakás bérleti díja, a  Tokod Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről 

alkotott 11/2012. (IV.27.) számú rendelete alapján kerül megállapításra.  

 

c.) a  rendeletben megállapított bérleti díj összege 19.500 Ft/hó. 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a bérleti szerződés aláírására a határozathozatalt követő 30 napon belül. 

 

 

 

97/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tokod, Kossuth L. u. 83. 

sz alatti háziorvosi rendelőnek a Tokod, Deák F. u. 8. szám alatti fogorvosi rendelővel 

való cseréjéhez azzal a feltétellel járul hozzá, ha dr. Oláh András háziorvos  ehhez 

írásbeli beleegyezését adja, másrészről dr. AL-Attar Muneer Ahmad fogorvos vállalja, 

hogy fogorvosi kinevezésétől számított legalább öt évig Tokod nagyközség fogorvosi 

teendőit ellátja. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 1. 

 

 

98/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZILTOP Nonprofit 

Kft. (székhely: 2011 Budakalász, Erdőhát u. 84.) és a TTKI Móra Ferenc Általános 

Iskola között, 2010. augusztus 31. napján létrejött bérleti szerződést – a 

határozat mellékletét képező tartalommal – módosítja. 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 



 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a szerződésmódosítás aláírására a döntést követő 30 napon belül 

 

 

Iktatószám: …/2015. 

98/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat melléklete 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött  

 

egyfelől  

Tokod Nagyközség Önkormányzata 

Székhely: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.,  

Adószám: 15729851-2-11 

Jelen szerződésben képviselő: Tóth Tivadar polgármester, mint bérbeadó (a 

továbbiakban: Bérbeadó), 

 

másrészről 

SZILTOP Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 2011 Budakalász, Erdőhát utca 84.,  

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-125201,  

Adószám: 18081802-2-13,  

Statisztikai számjel: 18081802-8531-572-13,  

Jelen szerződésben képviselő: Molnár Emese ügyvezető, mint bérlő (a továbbiakban: 

Bérlő)  

 

között (a továbbiakban: Szerződő Felek) az alulírott helyen és időben, az alábbi 

feltételekkel: 

 

1./ A Felek megállapítják, hogy a Hegyeskő Általános Iskola Határ utcai Épülete 

(korábbi neve: TTKI Móra Ferenc Általános Iskola), valamint a SZILTOP Nonprofit Kft. 

között 2010. augusztus 31. napján 2010. szeptember 1. napjától 2015. augusztus 31. 

napjáig tartó határozott időtartamra szóló bérleti szerződés jött létre a 2531 Tokod, 

Határ u. 6. szám alatt található iskolaépület együttes és a hozzá tartozó udvar bérlete 

tárgyában, a Balassi Bálint Gimnázium délutáni oktatási tevékenységének céljára. A 

bérbeadó személye megváltozott. 

 

2./ Felek - egyező akarattal és közös megegyezéssel - a bérleti szerződés fejlécét, 

valamint 2. és 4. pontját – a szerződés további pontjainak változatlanul hagyása 

mellett – az alábbiak szerint módosítják 2015. szeptember 1. napi hatállyal: 

 

A bérbeadó adatai a bérleti szerződés fejrészében az alábbiakra módosulnak: 

 

„Tokod Nagyközség Önkormányzata 

Székhely: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.,  

Adószám: 15729851-2-11 

Jelen szerződésben képviselő: Tóth Tivadar polgármester, mint bérbeadó (a 

továbbiakban: Bérbeadó)” 

 

A bérlő adatai a bérleti szerződés fejrészében az alábbiakra módosulnak: 



 

„SZILTOP Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 2011 Budakalász, Erdőhát utca 84.,  

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-125201,  

Adószám: 18081802-2-13,  

Statisztikai számjel: 18081802-8531-572-13,  

Jelen szerződésben képviselő: Molnár Emese ügyvezető, mint bérlő (a továbbiakban: 

Bérlő)”  

 

A bérleti szerződés 2. pontja helyébe az alábbi új 2. pont kerül: 

 

„2./ A bérbeadó 2015. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig terjedő, 5 

év határozott időtartamra bérbe adja, a bérlő bérbe veszi az 1./ pontban megjelölt 

iskolaépületben található, a földszinten elhelyezkedő 2-es számú (45 m2),  3-as számú 

(45 m2), valamint az első emeleten található 9-es számú (45 m2) és 10-es számú (45 

m2) berendezett, összesen 180 m2 alapterületű tantermeket, a földszinten található 

kistermet szertárként, amelynek alapterülete 20 m2, a földszinten található 20 m2 

alapterületű termet igazgatói irodának, a földszinten található 40 m2 alapterületű 

helyiséget tanári szobának, a 15 m2 alapterületű kialakított orvosi szobát, az első 

emeleten elhelyezkedő könyvtárat, továbbá a szükséges vizesblokkot és folyosót, 

valamint a szükséges udvarrészt parkolás biztosítására a bérlő által fenntartott Balassi 

Bálint Gimnázium, illetve más oktatási intézmény /a továbbiakban középiskola/ 

délutáni oktatási tevékenységének céljaira. A bérbeadó a bérlet részeként a bérlet 

fennálltának időtartamára, a teremhasználat idejére használatba adja továbbá a 

termekben található berendezési és felszerelési tárgyakat, oktató-nevelő munkát 

segítő taneszközöket továbbá egészségvédelmi és munkavédelmi eszközöket is.” 

 

A bérleti szerződés 4. pontja helyébe az alábbi új 4. pont kerül: 

 

„4./ A bérlet egészének ellenértékeként a szerződő felek a 2015. szeptember 01. 

napjától 2016. augusztus 31. napjáig tartó tanévre induló osztályonként 300.000,- 

Forint + ÁFA, azaz háromszázezer forint + ÁFA összegben állapodnak meg. A bérleti 

díj a tantermeken kívüli egyéb, a jelen szerződésben megjelölt helyiségek, továbbá a 

helyiségekben található eszközök használatát is magában foglalja. A bérlő az adott 

tanév bérleti díját két részletben, adott tanév december 10. napjáig a bérleti díj 40%-

át, adott tanév április 10. napjáig a bérleti díj fennmaradó 60%-át köteles akként 

megfizetni, hogy azt a bérbeadó folyószámlájára átutalja, az előzetesen kézhez 

kapott számla ellenében, a számla kézhezvételét követő 8 napon belül. 

Felek megállapodnak abban, hogy a számítástechnika termet a bérlő 2.500,- Ft + 

ÁFA/tanóra, azaz kettőezer-ötszáz forint + ÁFA/tanóra összegű díj ellenében, a 

bérbeadóval előzetesen egyeztetett időpontban jogosult használni.” 

 

3./ A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 

rendelkezései az irányadók. 

 

4./ A szerződő felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyó aláírásukkal látják el. 

 

 

 

       Tokod, 2015. július … .        Budakalász, 2015. július … . 



 

 

 

      Tokod Nagyközség Önkormányzata  SZILTOP Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft. 

                       képviseletében                  képviseletében 

                        Tóth Tivadar        Molnár Emese 

                        polgármester            ügyvezető 

                          Bérbeadó                                                                       Bérlő 

 

 

 

Alulírott Fazekas Bernadett az Esztergomi Tankerület igazgatója, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó képviseletében kijelentem, hogy a 

bérleti szerződésben szabályozottak, illetve a bérbeadás a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 

köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti. 

 

 

 

                   Fenntartó 

 

 

99/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – az önkormányzati 

tulajdonú lakások bérletéről szóló 11/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) 

bekezdése alapján – 2015. szeptember 1-jétől egy év határozott időre, szociális 

alapon bérbe adja a 2531 Tokod, Sashegy utca 4. szám alatt található, 

önkormányzati tulajdonú, 47 m2 alapterületű, félkomfortos lakást Hontiné Balaton 

Margit részére, 168.-Ft/m2/hó, azaz 7.896.-Ft/hó bérleti díj ellenében. 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a bérleti szerződés aláírására a határozathozatalt követő 8 napon belül. 

 

 

 

100/2015.(VI. 29.) önkormányzati határozat  

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

keretében a KEHOP-2.2.2 azonosító számú felhívásra a „Tokod-Tát 

szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” című támogatási kérelem 

benyújtásához a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. –vel, mint 

konzorcium vezetővel, konzorciumot hozzon létre, és a konzorciumi együttműködési 

megállapodást, mint konzorciumi tag aláírja.   

 

Felelős: Tóth Tivadar Polgármester 



Határidő: a szerződés aláírására a döntést követő 5 napon belül. 

 

 

101/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat  

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Tokod Nagyközségért 

Alapítvány a 104/2013. (XI. 14.) rendelet alapján, turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban 

benyújtandó támogatások jogcímre, 2013.12.16. napján benyújtott támogatási 

kérelemre nyert 19.474.944,- Ft bruttó összegű támogatását, a Tokod Nagyközség 

Önkormányzata tulajdonában lévő pince „Borászati bemutatóhellyé” történő 

kialakítására, nem tudja az Alapítványnak előfinanszírozni, a megvalósításra 

rendelkezésre álló kivitelezési határidő tarthatatlansága miatt. 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezért nem támogatja a 

projekt megvalósítását. 

 

Felelős: Tóth Tivadar Polgármester 

Határidő: Tokod Nagyközségért Alapítvány kiértesítése 5 napon belül. 

 

 

102/2015. (VI. 30.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kienle+Spiess 

Hungary Kft. részére bérbe adja kerékpártárolás céljára a tulajdonát képező 2545/3 

helyrajzi számú, 771 m2 területű ingatlant 2015. szeptember 1. napjától 10 év 

határozott időre. 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérleti díjat 20.000,- 

Forint/ év összegben határozza meg, melyet évente felülvizsgál, az éves inflációt 

tekintetbe véve. 

 

3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlja az 1. pontban 

jelölt területet megvásárlásra a Bérlő részére, 1000,- Forint/m2  áron. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a kérelmező tájékoztatására a döntést követő 8 napon belül, a 

                  Bérleti/adás-vételi szerződés aláírására a döntést követő 30 napon belül 

 

 

103/2015. (VI. 30.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszta udvar, rendes 

ház” cím alapításáról és adományozásáról szóló 6/2015. (III. 31.) számú 

önkormányzati rendelete alapján, 2015. évben, „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő 

címet és táblát adományoz Környei József, 2531 Tokod, Batsányi u. 17. sz. alatti 

jelöltnek.  

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert 

a díj átadására a 2015. augusztus 20-ai ünnepség keretében. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 



Határidő: a díjak átadására 2015. augusztus 20. 

 

 

 

 

 
 


