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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készül: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 23-án, 

16 órakor kezdődő rendes ülésén. 

 

A képviselő-testületi ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácsterme  

Öreg Iskola épülete 

                    (2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 1.) 

 

Jelen vannak:  Tóth Tivadar polgármester 

        Horváth Mihály alpolgármester 

                 Bartl Zoltán György tanácsnok 

      Aknai Péter képviselő 

      Bánhidiné Mészáros Edit képviselő 

      Hársfai Zoltán képviselő 

      Robotka Dénes Csaba képviselő 

     

dr. Gál  Gabriella jegyző 

 

Meghívottak:  Lakházi Zsolt, a Léthé Temetkezési Kft. ügyvezetője 

   Góra Gergő, a Tokod Önkéntes Tűzoltóság elnöke 

   Lukács Béla, a Lukács & Lukács Cafe Kft. ügyvezetője 

   Papné Szaló Ilona, a Mesevár Óvoda vezetője 

   A civil szervezetek képviselői 

Berek Edit pénzügyi ügyintéző 

     Kolbert Mónika pénzügyi ügyintéző 

       

Jegyzőkönyvvezető:  Tóth Vilmosné   

   

 

Tóth Tivadar polgármester: köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az 

ülésen a 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. 

A kiküldött meghívóhoz képest sürgősségi indítványt nem terjeszt elő, azonban 

javasolja, hogy 1. napirendi pontként a meghívó szerinti 5. napirendi pont, a „Léthé” 

Temetkezési Kft. pénzügyi beszámolója kerüljön tárgyalásra, tekintettel a Léthé Kft. 

ügyvezetőjének elfoglaltságára. Javasolja továbbá, hogy a rendeletek elfogadását 

és módosítását, a szénbányanyitásról szóló előterjesztést vegye előre a képviselő-

testület, hogy a civil szervezetek képviselői megismerjék. Tájékoztatja a jelenlévőket, 

hogy a meghívó szerinti 11. napirendi pont, a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása elnapolásra kerül, tekintettel arra, hogy a 

Társulás még dolgozik azon, hogy miképp valósuljon meg a fogászati ügyelet i 

feladatok ellátása. A szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja 

vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja a testületi ülés napirendjét. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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15/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. február 

23-ai rendes képviselő-testületi ülés napirendjét: 

 

1. A Léthé Temetkezési Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2014. évi 

tevékenységéről  

Előadó: Léthé képviselője 

/írásbeli előterjesztés/ 

 

2. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Tóth Tivadar 

/szóbeli előterjesztés/ 

 

3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Gál Gabriella 

/írásbeli előterjesztés/ 

 

4. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Tóth Tivadar 

/írásbeli előterjesztés/ 

 

5. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

Előadó: Tóth Tivadar 

/írásbeli előterjesztés/ 

 

6. A szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 

Előadó: Tóth Tivadar 

/írásbeli előterjesztés/ 

 

7. Szénbányanyitás Tokodon 

Előadó: Tóth Tivadar 

/írásbeli előterjesztés/ 

 

8. A civil szervezetek beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás 

felhasználásáról 

Előadó: Tóth Tivadar 

/írásbeli előterjesztés/ 

 

9. A Lukácsi Máté Művelődési Házban található nem lakás céljáró szolgáló 

helyiség bérleti díjának módosításáról 

Előadó: Tóth Tivadar 

/írásbeli előterjesztés/ 

 

10. A Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesületről 

Előadó: Tóth Tivadar 

/írásbeli előterjesztés/ 

 

11. A Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozáshoz 

Előadó: Tóth Tivadar 

/írásbeli előterjesztés/ 
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12. Egyebek 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

1./ Napirendi pont: 

A Léthé Temetkezési Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2014. évi tevékenységéről  

 

Tóth Tivadar polgármester: tudomása szerint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta a 

Léthé Kft. beszámolóját. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 

álláspontját. 

 

Bánhidiné Mészáros Edit képviselő: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a Léthé Temetkezési 

Kft. írásos beszámolóját megvitatta, és azt elfogadásra javasolja. Kérdése, hogy a 

sírhelydíj tekintetében van-e különbség tokodi és nem tokodi lakosok között.  

 

Lakházi Zsolt, a Léthé Temetkezési Kft. ügyvezetője: a helyi rendelet nem tesz 

különbséget ilyen tekintetben. A helyi rendeletet ilyen irányú módosítása a képviselő-

testület hatáskörébe tartozik, melynek következtében a testület dönthet úgy, hogy a 

tokodi lakosoknak a sírhelydíj tekintetében kedvezményes feltételeket biztosít.  

 

Tóth Tivadar polgármester: kérdése, hogy mennyire jellemző a nem tokodi lakosok új 

sírhely igénye. 

 

Lakházi Zsolt, a Léthé Temetkezési Kft. ügyvezetője: nem jellemző. Az éves 

temetéseknek körülbelül a 20 %-a volt tokodaltárói lakos.  

 

Tóth Tivadar polgármester: javasolja a temetőrendelet módosítását. 

 

Bartl Zoltán György tanácsnok: kérdése, hogy a Temetkezési Kft. rendelkezik-e 

pénzügyi tervvel a külső felújítás tekintetében. 

 

Lakházi Zsolt, a Léthé Temetkezési Kft. ügyvezetője: a ravatalozó belső festése, illetve 

aljzat burkolása terveik között szerepel. A belső felújítás körülbelül 400 000 Ft összeget 

jelent. A külső felújításra két opciót tud felajánlani. Az egyik lehetőség, hogy az 

Önkormányzattal közösen végeznék el a munkát azzal, hogy a tető felújítását és a 

nyílászárók cseréjét nem tudják vállalni, azonban a ravatalozó külső vakolását, 

színezését és a hátsó résznek a rendbetételét a mellékhelyiséggel együtt viszont igen. 

A másik lehetőség, hogy az Önkormányzat generálisan elvégezteti a munkát egy 

vállalkozóval, melyhez a Temetkezési Kft. segítségül 500 000 Ft-ot tud felajánlani. 

Elmondja, hogy a tető többször beázott, így annak felújítása aktuálissá vált. A 

képviselő-testületre bízza a döntést, hogy melyik lehetőséget választja. 

 

Tóth Tivadar polgármester: nem tudja, hogy lesz-e ilyenre pályázati lehetőség, 

mindenesetre gondolkodnak előtető kialakításában, azonban az épület oldalánál 

szűkös a hely, ami az autók közlekedését akadályozhatja. A tervezővel biztosan ki 

tudnak találni erre valamilyen megoldást.  

 

Lakházi Zsolt, a Léthé Temetkezési Kft. ügyvezetője: ettől függetlenül a belső felújítást 

tavasszal elvégzik.  
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Soós Rezsőné, helyi lakos: véleménye szerint a ravatalozó helyiség használati díjánál 

lehetne kedvezményt adni a tokodi lakosok számára. Kérdése, hogy temetkezési árak 

miből tevődnek össze, szabályozza-e azt jogszabály.  

 

Lakházi Zsolt, a Léthé Temetkezési Kft. ügyvezetője: a temetkezési árak - jogszabályból 

adódóan - két tételből tevődnek össze. Az egyik tétel a szabadon választható 

szolgáltatás és kellékek díja, melyet minden vállalkozás a saját kiadásához igazítva 

állapít meg. A vállalkozás saját költségei alapulvételével adja a nagyker ár fölött a 

kellékeket, illetve végzi a szolgáltatásokat. A másik tétel az üzemeltetői szolgáltatások 

díja, mely központilag, illetve a testület által kerülnek meghatározásra, az üzemeltető 

pénzügyi beszámolói, illetve javaslatai alapján. Az üzemeltetői szolgáltatások díja több 

tételből tevődik össze. Ide tartozik például a sírásás, sírhantolás, valamint a ravatal-

használati díj is. Ezen díjak azonban teljes mértékben ráfordításra kerülnek a temetőre, 

többek közt a temetői hulladék elszállítására, a fűnyírásra, a ravatalozó 

karbantartására. A ravatalozó külső felújítására felajánlott összeget is ezekből a 

bevételekből tudják finanszírozni. Egyetért azzal, hogy a ravatalozó ne legyen 

különdíjas. A rendeletmódosításnál javasolja a jelenlegi létesítmények igénybevételi 

díjának és a ravatalozó használati díjának az egyesítését.  

 

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt. 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A Léthé Temetkezési Kft. 

szakmai és pénzügyi beszámolója a 2014. évi tevékenységéről” tárgyú előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

16/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét 

képező tartalommal - elfogadja a Léthé Temetkezési Kft. 2014. évre vonatkozó 

pénzügyi beszámolóját. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a Léthé Temetkezési Kft. kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

2./ Napirendi pont: 

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

 

Tóth Tivadar polgármester:  

- Tájékoztatásként elmondja, hogy a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

határozata ellen a Környezetkultúra Egyesület, Tát Önkormányzata és Tokod 

Önkormányzata fellebbezést nyújtott be, a Holcim ügyben. A Kúria a fellebbezést 

elbírálta és végzésében a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság döntését 

hatályon kívül helyezte és az első fokú bíróságot új eljárás lefolytatására, és új 

határozat hozatalára utasította. A végzés ellen további felülvizsgálatnak nincs helye. A 

Holcim cementgyár építését tervezte Tokod és Tát határában. Az ÁNTSZ állásfoglalása 

szerint a hatásterület nem érint lakott területet. A megváltozott levegőminőség nem 

változtatja meg lényegesen a járulékos egészségügyi kockázatot. Ez az állásfoglalás 

alapozta meg jórészt a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság most hatályon 
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kívül helyezett rendelkezését. A Duna-Ipoly Nemzeti Park megállapította, hogy a 

szállítószalag – a hegytől a gyárig - nem okoz sem a vegetációban, sem a tájban 

jelentős hatást. A Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kifejtette, hogy ez a 

korszerűbb létesítmény pozitív változást jelentene lakókörnyezetre és az ott élők 

életminőségére. Tát és Mogyorósbánya jegyzője állásfoglalást adott ki, amelyben 

megállapították, hogy mindez káros a környezetre. A Kúria megállapította, hogy a 

hatóságok és a bíróság jogszerűtlenül hagyták figyelmen kívül Tát jegyzője, valamint 

Bajót-Mogyorósbánya körjegyzője elsőfokú szakhatósági állásfoglalásait. A támadott 

ítélet irat és jogszabályellenes a levegő-szennyezettséggel kapcsolatos kibocsátási 

határérték vonatkozásában. A dokumentáció levegőtisztaság védelemmel 

kapcsolatos hiányosságaira és a számítások hibáira az ebben a körben kirendelt 

szakértők rámutattak. Összegezve az eljárást, a bíróság az irányadó tényállás teljes 

körű feltárása nélkül hozta meg az ítéletét. A feltárt tényállásból több tekintetben 

téves következtetéseket vont le, indokolási kötelezettségének több vonatkozásban 

nem tett eleget.  

- az aprítéktüzelésű kazán nem üzemel gazdaságosan, melynek oka, hogy iskola 

fűtésrendszerének szabályozása nem történt meg.  Ennek a felmérését megrendelték 

egy mérnöktől. Továbbá a kivitelezőnek ki kell cserélnie a betápláló vezetéket, 

tekintettel arra, hogy azt szakszerűtlenül rakták össze. 

- a jövő héten megnyit a könyvtár. 

- a Polgármesteri Hivatal - várhatóan - március hónapban visszaköltözik eredeti 

helyére. Jelenleg a festés utolsó simításai zajlanak. A padlót kell még kicserélni. 

- január 28-án bányabejáráson vett részt. Ebszőnybányán kisebb teljesítményű 

barnaszénbányát nyitnának, amely körülbelül öt évig üzemelne. A bánya munkát 

adna 40-50 főnek, továbbá az energiaellátásban is szerepe lenne.  

- szinte egész hónapban az I. világháborús emlékmű felavatásával kapcsolatos 

rendezvény megszervezésével foglalkoztak. Ezúton is szeretné megköszönni a 

szervezésben résztvevők munkáját. 

- január 30-án megkezdődött az épületenergetikai korszerűsítési beruházásnak a 

műszaki átadása. A szakértők a hiányosságokat jegyzőkönyvbe vették, melyek 

felszámolása jelenleg is folyamatban van. 

- Február 2-án dr. Mechler Márk ügyvéd úrral tárgyalt dr. Szabó András háziorvos, 

illetve az üveggyári óvoda helyiségbérlete ügyében.  

- Tatabányán megbeszéléseket folytatott a tokodi önkormányzat Területi Operatív 

Program pályázatai kapcsán. A pályázatok még egyelőre nem jelentek meg. 

- Február 6-án a Gazdakör ülésén vett részt.  

- Az épületenergetikai beruházás részszámláinak benyújtása a KEOP felé megtörtént, a 

számlák összegét ez idáig nem utalták.  

- Február 11-én megalakult az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 10 fővel.  

- Február 12-én a vállalkozók fórumán vett részt.   

- Február 16-án lezajlott a téltemetés rendezvény, valamint február 17-én az I. 

világháborús hadifogoly emlékmű avatása is megtörtént. Véleménye szerint mindkét 

rendezvény nagy közösségi részvétellel zajlott, színvonalas volt.  

- Február 20-án az ÉDV Zrt. esztergomi üzemvezetőjével, Botos Tamással megbeszélést 

folytatott a gördülő fejlesztési terv kapcsán. A Vízműnek a következő évekre, egészen 

2027-ig tervet kell készítenie a fejlesztések, javítások, felújítások végzéséről, 

végrehajtásáról, amely a szennyvízcsatornázást és az ivóvízellátást érinti. Továbbá arra 

kérte az ÉDV Zrt. képviselőjét, hogy amennyiben a Táti út elején lévő útfelbontás 

pontos idejét tudja, úgy jelezze azt az Önkormányzat felé, tekintettel arra, hogy az 

útfelbontás a közlekedést akadályozza, így szükséges arra az időszakra valamilyen 

megoldást találni a fennakadás elkerülése érdekében. 
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A napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem volt. 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

dr. Gál Gabriella jegyző: a két Norvég Alap pályázattal összefüggő határozatot 

egészíti ki. A képviselő-testület az előző ülésen arról döntött, hogy a DHI Hungary Kft-

vel szerződést köt a matematikai modell tekintetében.  A szerződés aláírása még nem 

történt meg, tekintettel arra, hogy a cég képviselőjével történt egyeztetés során 

megállapításra került, hogy a szerződés több pontjának tisztázása szükséges még. 

Szintén az előző ülésén döntött a képviselő-testület arról, hogy közbeszerzési eljárást ír 

ki az adatfelmérésre. A mai napon 11 órakor volt az ajánlatok beérkezésének a 

határideje. A közbeszerzési szakértő az ajánlatokat elvitte,  napokon belül megküldi az 

erről szóló jegyzőkönyveket. Amennyiben szükséges, hiánypótlásra kell felhívni az 

ajánlattevőket. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem volt.  

 

 

4./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 

 

Tóth Tivadar polgármester: a 2015. évi költségvetés elfogadásáig szükséges a 2014. évi 

költségvetés módosítása. Az előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

megtárgyalta, kéri a Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság álláspontját. 

 

Bánhidiné Mészáros Edit képviselő: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az Önkormányzat 

2014. évi költségvetési rendeletének módosítását megvitatta és azt elfogadásra 

javasolja.   

 

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt. 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „Az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésérnek módosítása” tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletmódosítási 

javaslatot. 

 

A képviselő-testület a rendeletmódosítási javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati 

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

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

5./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

 

Tóth Tivadar polgármester: elmondja, hogy nagyjából ugyanaz a kiinduló összeg, mint 

ami az előző évi költségvetési rendeletnél volt, ami körülbelül 630 milliós kiadást és 

bevételt jelent. Ez természetesen tervezett összeg, ami változhat, de igyekeztek a 
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bevételek tervezése során óvatosnak lenni, a kiadásokat pedig próbálták visszafogni. 

A bevétel elmarad 50 millió forinttal a kiadástól, mellyel összefüggésben 50 millió Forint 

pénzmaradványra volt szükség annak érdekében, hogy egyensúlyba legyen a 

költségvetés. A januári képviselő-testületi ülésen I. fordulóban a 2015. évi költségvetés 

megvitatásra került. Az elhangzott javaslatok beépítésre kerültek a költségvetési 

rendeletbe. Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Népjóléti Bizottság elnökeit, 

hogy ismertessék a Bizottságok álláspontjait. 

 

Bánhidiné Mészáros Edit képviselő: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az Önkormányzat 

2015. évi költségvetési rendeletét megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja. 

 

Robotka Dénes Csaba képviselő: a Népjóléti Bizottság az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetési rendeletét megvitatta, és azt elfogadásra javasolja.  

 

 

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt. 

 

 

Tóth Tivadar polgármester a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „Az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetési rendeletének elfogadása” tárgyú rendeletalkotási javaslatot. 

 

A képviselő-testület a rendeletalkotási javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 25.) önkormányzati 

rendeletét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. 

 

 

 

6./ Napirendi pont: 

A szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 

 

Tóth Tivadar polgármester: elmondja, hogy alapjában véve változik meg a szociális 

ellátások rendszere. Két döntő fórum lesz: a járási hivatalok és az önkormányzatok. A 

rendszeres szociális ellátások a járási hivatalok hatáskörébe, még a nem rendszeres 

szociális ellátások, illetve a rendkívüli, alkalomszerű támogatások az önkormányzatok 

hatáskörébe fognak tartozni, mely utóbbiak elnevezése „települési támogatás”, 

valamint „rendkívüli települési támogatás lesz. Megszűnik továbbá a lakásfenntartási 

támogatás, a méltányossági közgyógyellátás, a méltányossági ápolási díj és 

megszűnik az adósságkezelési szolgáltatás is. Ezek helyébe lép - amelyek a járási 

hivatalok hatáskörébe tartoznak - az időskorúak járadéka, az ápolási díj, az alanyi és a 

normatív közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, továbbá 

2015. március 1-jétől e körbe fog tartozni a jelenleg jegyzői hatáskörbe tartozó aktív 

korúak ellátása is, melynek keretében kétféle ellátástípus állapítható meg: a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás (eddig rendszeres szociális segély).  

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások: a települési támogatás, a 

rendkívüli települési támogatás, az időskorúak támogatása és a temetési támogatás. 

Természetben nyújtandó ellátások: a szociális célú tűzifa támogatás és a köztemetés. 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások, alapszolgáltatások: az étkeztetés, a nappali 
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ellátás: idősek nappali ellátása, a családsegítés, a támogató szolgáltatás és a házi 

segítségnyújtás, melyek a korábbi rendszer szerint fognak a továbbiakban is működni. 

Felolvassa a szociális rendeletnek a települési, valamint a rendkívüli települési 

támogatásokra vonatkozó szabályait. Felkéri a Népjóléti Bizottság elnökét, ismertesse 

a Bizottság álláspontját. 

 

Robotka Dénes Csaba képviselő: a Népjóléti Bizottság a szociális ellátásokról, valamint 

a gyermekek védelméről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a rendelet 4. § (3) 

bekezdésének e) ponttal való kiegészítését javasolja a talajterhelési díjjal. 

 

Tóth Tivadar polgármester: a kiegészítés nem szükséges, mert a rendelet kitér arra, 

hogy a kérelmezőnek az önkormányzat felé ne legyen lejárt határidejű köztartozása, 

ebbe a talajterhelési díj is beletartozik.  

 

Robotka Dénes Csaba képviselő: a Szociális Kerekasztal tagjai sorába javasolja a Szent 

Márton Karitász vezetőjét bevenni.  

 

Aknai Péter képviselő: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén elhangzott, hogy a lejárt 

határidejű köztartozások felmérése folyamatban van és a szociális támogatásoknál ez 

majd kizáró tényező lesz. Álláspontja szerint a Tokodi Kopogtató helyi újságban erre 

külön fel kellene hívni a figyelmet. 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szociális rendelet elég fajsúlyos rendelet ahhoz, hogy a 

Kopogtatóban megjelenjen. Nem elég, hogy a honlapon fent legyen, mert azt sokan 

nem olvassák. 

 

 

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt. 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd a kiegészítéssel szavazásra bocsátja „A szociális 

ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása” tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.  

 

A képviselő-testület a rendeletalkotási javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 25.) önkormányzati 

rendeletét a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről. 

 

 

7./ Napirendi pont: 

Szénbányanyitás Tokodon 

 

Tóth Tivadar polgármester: Az Észak-dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter 

ügyvezetői azt kérik az Önkormányzattól, hogy adjon ki egy olyan nyilatkozatot, hogy 

támogatja új szénbánya nyitását az Ebszőnybányai területen. Terveik között szerepel, 

hogy a szénbánya mellett lévő elhagyott ingatlanokat is megvásárolják, emiatt is 

szerepel a határozati javaslatban több helyrajzi szám. A bányanyitást hosszas 

előkészítés előzi meg, gazdaságossági számításokat, hatástanulmányokat végeznek, 
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szükséges a tulajdonviszonyokat is rendezni, valamint engedélyeket kell beszerezni. 

Mindezt a folyamatot segítené az Önkormányzat támogató nyilatkozata. 

 

Hársfai Zoltán képviselő: a Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 

információ hiányában azonban döntés nem született. Nem derült ki, hogy milyen 

bányáról van szó. Külszíni vagy mélyművelésű.  

 

Tóth Tivadar polgármester: tudomása szerint nem mélyművelésű bánya lenne.  

 

Bartl Zoltán György tanácsnok: véleménye szerint ez igazából egy elvi támogatás, 

amelynek nagyon sok vonzata van, például a szállítás. Hova viszik majd a kitermelt 

anyagot, Tokodon át vagy más település irányába. Javasolja az elvi támogatás 

megadását. 

 

Tóth Tivadar polgármester: véleménye szerint is elvi támogatásról van szó, mint 

tényleges hozzájárulásról. Ha a későbbiekben úgy látja majd a képviselő-testület, 

dönthet akként, hogy a továbbiakban nem járul hozzá a bányanyitáshoz. 

 

Horváth Mihály alpolgármester: pozitívumnak tartja, hogy a bányanyitáskor 30-40 fő 

részére lenne munkalehetőség, a problémát azonban ő is abban látja, hogy a szállítás 

mennyire fogja majd a lakóhelyet megterhelni. 

 

Aknai Péter képviselő: véleménye szerint a szállításra sem iparvágány, sem 

szállítószalag nem épül majd ki. A szén szállítása kizárólag közúton valósulhat meg.  

 

Horváth Mihály alpolgármester: az elvi támogatásnak részéről nincs akadálya. A 

Klaszter megbízta az Önkormányzatot hatástanulmány elvégzésére. Kérdése, hogy be 

kell-e vonnia az Önkormányzatnak szakembert vagy ez mit takar. 

 

Tóth Tivadar polgármester: A Bányászati Klaszter betudná ezt a munkát a tagdíjba. 

 

 

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt. 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „Szénbányanyitás Tokodon” 

tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  

 

 

A képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

17/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja szénbánya 

nyitását a Tokod, 3613/1 és 3614/1, illetve a 0156/9 helyrajzi számon nyilvántartott 

területeken. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 
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8./ Napirendi pont: 

A civil szervezetek beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról 

 

Tóth Tivadar polgármester: megköszöni a civil szervezetek munkáját, amit a 

településért tesznek. Elmondja, hogy március 18-án l5 órakor várja képviselőtársait a 

civil szervezetek 2015. évi támogatásának előkészítése miatt.  

 

Bánhidiné Mészáros Edit képviselő: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a civil szervezetek 

beszámolóját megtárgyalta, és azt az Asztalitenisz Club beszámolójának kivételével 

elfogadásra javasolja. Tájékoztatásként elmondja, hogy az Asztalitenisz Club nem 

számolt el teljes körűen a kapott támogatással, így a beszámolójuk elfogadását nem 

javasolják. 

 

Horváth Mihály alpolgármester: az Önkormányzat támogatási szerződést kötött a civil 

szervezetekkel, melyben foglaltakat be kell tartania mindkét félnek. Sok civil szervezet 

az igényelt támogatás összegét más célra fordította, mint amire kérte, és ami a 

szerződésben szerepelt. A jövőben az igényelt támogatásra, illetve annak 

felhasználására nagyobb figyelmet kell fordítani.  

 

Tóth Tivadar polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet a jövőre nézve, hogy az 

Önkormányzat közpénzből csak bejegyzett civil szervezeteket támogathat. Be nem 

jegyzett civil szervezeteket az önkormányzat közpénzekből nem támogathat. 

Javasolja - a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke javaslatát figyelembe véve -, hogy az 

Asztalitenisz Club beszámolójának kivételével, az összes civil szervezet beszámolóját 

fogadja el a testület.  

 

Pánczél Mihályné, a Gardellaca Kórus képviseletében: véleménye szerint a bejegyzett 

civil szervezetnek sok pályázati lehetősége van.  Ezen kívül az adó 1 %-ának a 

begyűjtése is módjában áll. A nem bejegyzett civil szervezet ugyanúgy részt vesz a 

közéletben, még sincs semmiféle forrás lehetősége.  

 

Huber Andrásné, a Faluközösség képviseletében: véleménye szerint a rendezvények 

megrendezését a civil szervezetekkel együtt, összefogással lehet – a siker érdekében - 

végezni. 

 

Tóth Tivadar polgármester: tájékoztatásként elmondja, hogy az önkormányzati 

költségvetési rendeletben az elmúlt évi 5,5 millió forint támogatási összeggel szemben 

2015. évben 3 millió forint szerepel a civil szervezetek támogatására. Véleménye szerint 

minden lehetőséget meg kell ragadnia a civil szervezeteknek, ami a pályázati 

lehetőségeket és az adó 1%-át illeti. 

 

Aknai Péter képviselő: javasolja a Tokodi Kopogtatóban a helyi civil szervezetek 

bankszámlaszámainak közzétételét. Elmondja, hogy a civil szervezetek nem fizetnek 

bérleti díjat az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek használatáért, mely 

egyfajta támogatásnak is tekinthető. Bízik abban, hogy az ingyenes helyiséghasználat 

továbbra is fennáll majd.  

 

Tóth Tivadar polgármester: az önkormányzati tulajdonú helyiségek a civil szervezetek 

részére a jövőben is térítésmentesen rendelkezésre állnak.  

 

 

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt. 
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Tóth Tivadar polgármester: javasolja, hogy a képviselő-testület az Asztalitenisz Clubot a 

beszámolójának pontosítására hívja fel, majd azt követően döntsön a beszámoló 

ügyében. A szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja vesz részt a 

szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek beszámolója a 2014. évben 

nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú előterjesztésben szereplő I. határozati 

javaslatot.  

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

18/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja az Asztalitenisz Klub 

civil szervezetet a 2014. évben folyósított, valamint a 2013. évről tartalékolt támogatás 

összegének felhasználásáról szóló írásbeli beszámoló pontosítására azzal, hogy a 

Képviselő-testület a pontosítást követően dönt a beszámoló elfogadhatóságáról. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő II. határozati javaslatot.  

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

19/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Babavarró 

Szakkör - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2014. évben folyósított 

40.000 Ft támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő III. határozati javaslatot.  

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

20/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Batik Szakkör - 

bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2014. évben folyósított 50.000 Ft 

támogatás felhasználásáról. 
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Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő IV. határozati javaslatot.  

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

21/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Borvirág 

Táncegyüttes - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2014. évben 

folyósított 60.000 Ft támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő V. határozati javaslatot.  

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

22/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csillagfény 

Mazsorett Csoport - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2014. 

évben folyósított 200.000 Ft támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő VI. határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

23/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csizmahíja 

Néptánccsoport - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2014. évben 

folyósított 100.000 Ft támogatás felhasználásáról. 
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Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő VII. határozati javaslatot.  

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

24/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dr. Egervári 

László Vöröskereszt Szervezet - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 

2014. évben folyósított 90.000 Ft támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő VIII. határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

25/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gardellaca 

Kórus - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2014. évben folyósított 

350.000 Ft támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő IX. határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

26/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokodi 

Gazdakör - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2014. évben 

folyósított 150.000 Ft támogatás felhasználásáról. 
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Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő X. határozati javaslatot.  

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

27/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ízisz 

Gyöngyszemei Hastánccsoport - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját - 

a 2014. évben folyósított 100.000 Ft támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő XI. határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

28/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Őszirózsa 

Nyugdíjas Klub - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2014. évben 

folyósított 100.000 Ft támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő XII. határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

29/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a PÁ-DI-DI 

tánccsoport - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2014. évben 

folyósított 100.000 Ft támogatás felhasználásáról. 
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Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő XIII. határozati javaslatot.  

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

30/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokodi 

Polgárőr Egyesület írásbeli beszámolóját a 2013. évre kapott 450.000 Ft összegű 

támogatásból fel nem használt 350.000 Ft valamint a 2014. évben kapott 500.000 Ft 

támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő XIV. határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

31/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szent Márton 

Karitász csoport - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2014. évben 

folyósított 100.000 Ft támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő XV. határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

32/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szivárvány 

Társaskör - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2014. évben 

folyósított 100.000 Ft támogatás felhasználásáról. 
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Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

  

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő XVI. határozati javaslatot.  

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

33/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokodi 

Borkultúra Egyesület - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2014. 

évben folyósított 50.000 Ft támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő XVII. határozati javaslatot.  

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

34/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Barátság” 

Nyugdíjas Klub - bizonylatokkal alátámasztott írásbeli beszámolóját, a 2014. évben 

folyósított 100.000 Ft támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő XVIII. határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

35/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

  

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokod-

Ebszőnybánya Környezetvédő Horgászegyesület – bizonylatokkal alátámasztott - a 
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2012. évben tartalékolt 220.000 Ft, a 2013. évben tartalékolt 220.000 Ft, valamint a 

2014. évben folyósított 220.000 Ft támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő XIX. határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

36/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokodi 

Faluközösségi Egyesület - bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2014. 

évben folyósított 100.000 Ft támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő XX. határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

37/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokod SE - 

bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2014. évben folyósított 2.800.000 

Ft támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A civil szervezetek 

beszámolója a 2014. évben nyújtott támogatás felhasználásáról” tárgyú 

előterjesztésben szereplő XXI. határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

38/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tokod-

Üveggyár Sport Club bizonylatokkal alátámasztott - írásbeli beszámolóját, a 2014. 

évben folyósított 70.000 Ft támogatás felhasználásáról. 
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Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a civil szervezet kiértesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

 

9./ Napirendi pont: 

A Lukácsi Máté Művelődési Házban található nem lakás céljáró szolgáló helyiség 

bérleti díjának módosításáról 

 

Tóth Tivadar polgármester: a Lukács és Lukács Cafe Kft. ügyvezetője kérelmet nyújtott 

be a Lukácsi Máté Művelődési Ház büfé helyisége bérleti díjának 150.000 Ft+Áfa/hó 

összegű módosítására. A képviselő-testület a korábbi ülésén kérte, hogy a 

polgármesteri hivatal nézzen utána a rezsiköltségek alakulásának. Ezt az előterjesztés 

tartalmazza. Kéri a képviselőtársait, hogy a számok mellett a döntéskor legyenek 

figyelemmel arra is, hogy a bérlő a helyiséget felújította, továbbá cukrászda 

üzemeltetését is tervezi. Felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a vendéglátó ipari 

egység 127 m2, az egész épület hasznos alapterülete 421 m2. A rezsiköltségek 

alakulása a teljes épületre vonatkozik. Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét, a 

Bizottság álláspontjának ismertetésére. 

 

Bánhidiné Mészáros Edit képviselő: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta, és a Lukácsi Máté Művelődési Házban található vendéglátóegység 

bérleti díját 200.000,- Ft+Áfa/hó összegben javasolja meghatározni. Javasolja 

továbbá, hogy az Önkormányzat a rendezvényeit szervezze a Kantinba, ezzel is 

segítve a bérlőt. Tudomása szerint a vendégek az árakat magasnak tartják. Kérdése, 

hogy az árakat lehet-e csökkenteni.  

 

Lukács Béla, a Lukács és Lukács Café Kft. ügyvezetője: nem tartja magasnak az általa 

forgalmazott termékek árát.  

 

Aknai Péter képviselő: javasolja a Tokodi Kopogtató helyi újságban megjelentetni, 

hogy a Lukácsi Máté Művelődési Házban büfé működik. 

 

Tóth Tivadar polgármester: tájékoztatásként elmondja, hogy a Tokodi Kopogtatóban a 

vállalkozások hirdetései díjkötelesek. Nem szeretne kivételt tenni. 

 

Lukács Béla, a Lukács és Lukács Café Kft. ügyvezetője: elmondja, hogy egyre inkább 

csökken a forgalom a vendéglátóegységekben. A környékbeli településeken is sorra 

zárnak be. Korábban volt lehetőség játékgépek üzemeltetésére, továbbá a 

dohánytermék árusítására. Ezen lehetőségek megszüntetésével csökkent a 

vendéglátóegységek forgalma is. 

 

Tóth Tivadar polgármester: javasolja a kedvezőbb, 150.000 Ft+áfa/hó bérleti díj 

megállapítását, azzal, hogy a képviselő-testület tűzzön ki egy időpontot a bérleti díj 

felülvizsgálatára.  

 

Hársfai Zoltán képviselő: a 150.000 Ft +Áfa/hó bérleti díjat nagyon alacsonynak tartja.  

 

Bánhidiné Mészáros Edit képviselő: egyetért a polgármester úr javaslatával.  
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Horváth Mihály alpolgármester: javasolja, hogy a képviselő-testület 1 év elteltét 

követően, 2016. februárjában vizsgálja felül a bérleti díj összegét. 

 

Tóth Tivadar polgármester: az elhangzott javaslatokat elfogadva, a határozati javaslat 

a következő kiegészítéssel kerül elfogadásra: a képviselő-testület 2016. február 29. 

napjáig pályázatot ír ki a Lukácsi Máté Művelődési Ház büfé helyiség bérletére, 

egyben a bérleti díjat felülvizsgálja.  

 

Bartl Zoltán tanácsnok: véleménye szerint a bérleti díjról már 2016. január hónapban 

döntést kell hozni. Nyílt licittárgyalást javasol. 

 

Tóth Tivadar polgármester: a javaslatok alapján a pályázat kiírása, egyben a bérleti díj 

felülvizsgálata 2016. január 31. napjáig kell, hogy megtörténjenek.  

 

 

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt. 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A Lukácsi Máté Művelődési 

Házban található nem lakás céljáró szolgáló helyiség bérleti díjának módosításáról” 

tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta: 

 

39/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lukács & Lukács Cafe 

Kft. (székhely: 2534 Tát, Lehár Ferenc u. 7.; képviseli: Lukács Béla) által bérelt, Tokod 

2657 helyrajzi számú ingatlanon található nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti 

díját 2015. március 1. napjától 150.000,- Forint + ÁFA/hó összegben határozza meg. 
 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tóth 

Tivadar polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 31. napjáig 

pályázatot ír ki a Lukácsi Máté Művelődési Házban található nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérletére, egyúttal a bérleti díj összegét felülvizsgálja. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a Bérlő értesítésére és a szerződésmódosítás aláírására 2015. február 28. 

 

 

 

10./ Napirendi pont: 

A Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesületről 

 

Tóth Tivadar polgármester: február 11-én megalakult a Tokodi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület, 10 fővel. Az egyesület kéri az önkormányzattól, hogy a Rákóczi u. 4. szám 

alatt lévő tűzoltószertárt székhelyéül bejegyeztethesse, és szívesség jogcímen 
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használhassa. A másik kérésük, hogy a „Tokod” nevet az egyesület elnevezésében 

használhassa. 

 

Góra Gergő, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka: az egyesület – a 

bejegyzését követően - együttműködési szerződést köt az Esztergomi Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnoksággal. A parancsnokság tűz esetén négy önkéntes személyt értesít Tokod 

területén. Az önkéntes tűzoltóknak alapfokú továbbképzésen kötelező részt venni. 

Jelenleg – felszereltség hiányában – komoly épülettűz esetén nem tudnak 

beavatkozni, de amennyiben például égne a Hegyeskő vagy a Gete, mint ahogy az 

az utóbbi időben megtörtént, kimennek és segítenek. 

 

Aknai Péter képviselő: javasolja, hogy a megalakult Önkéntes Tűzoltó Egyesület az 

iskolában felvilágosító órát tartson.  

 

Góra Gergő, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka: vállalja a tanulók 

tájékoztatását. 

 

 

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt. 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A Tokod Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületről” tárgyú előterjesztésben szereplő I. határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

40/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Tokod 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület az önkormányzat tulajdonát képező, 3105 hrsz-ú, 

természetben 2531 Tokod, Rákóczi utca 4. szám alatti épületet székhelyeként az 

illetékes bíróságon bejegyeztesse, és azt szívességi használat jogcímén határozatlan 

ideig használja. 

 

Felelős: (az értesítésért): Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A Tokod Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületről” tárgyú előterjesztésben szereplő II. határozati javaslatot.  

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

41/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület a „Tokod” nevet az egyesület 

megnevezésében használja. 
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Felelős (az értesítésért): Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

11./ napirendi pont: 

A Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozáshoz 

 

Tóth Tivadar polgármester: a „Mária Út Közhasznú Egyesülethez Történő csatlakozás” 

tárgyú előterjesztésre vonatkozó hozzászólásokat várja. 

 

Aknai Péter képviselő: a határozati javaslat elfogadását javasolja. A 10.000 Ft összegű 

éves tagdíj véleménye szerint elfogadható.  

 

Tóth Tivadar polgármester: egyetért a képviselő úr véleményével. Egyben elmondja, 

hogy Önkormányzat teljes körű képviseletét szívesen vállalja, mint polgármester, de 

egyéb javaslatot is szívesen fogad.  

 

 

A napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem volt. 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: a szavazás előtt megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagja vesz részt a szavazásban, majd szavazásra bocsátja „A Mária Út Közhasznú 

Egyesülethez történő csatlakozáshoz” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

42/2015. (II. 23.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a felvételét a Mária Út 

Közhasznú Egyesületbe (8200 Veszprém, Házgyári út 7., a továbbiakban: Egyesület), 

intézményi tagként, továbbá nyilatkozik, hogy Tokod Nagyközség Önkormányzata 

teljes körű képviseletét az Egyesületben a polgármester  látja el, a megbízás 

visszavonásig érvényes; 

 

Határidő: a döntést követő 1. munkanap 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

 

 

 

12./ Napirendi pont: 

Egyebek 

 

Tóth Tivadar polgármester: az egyebek napirendi ponthoz képviselőtársai észrevételeit 

várja.  

 

Bánhidiné Mészáros Edit képviselő: elmondja, hogy a Táncsics utcában nincs 

közvilágítás. 
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Robotka Dénes Csaba képviselő: tudomása szerint az Alkotmány utca 13. szám alatt 

sincs közvilágítás.  

 

Horváth Mihály alpolgármester: egy üveggyári és egy tokodi vonatkozású észrevétele 

van. Tokod-Üveggyárban a Kápolnához a 10-es út felől vezető földút balesetveszélyes, 

gödrös, nagy a vízfolyás nyoma. Egy tokodi lakos javasolja, hogy ki lehetne írni a „tiszta 

udvar, rendes ház” elnevezésű akciót, amely talán ösztönözné a lakókat az 

ingatlanjaik rendbetartására. 

 

Tóth Tivadar polgármester: javasolja, hogy a következő képviselő-testületi ülés 

napirendjén szerepeljen „A tiszta udvar, rendes ház” elnevezésű pályázat.  

 

Aknai Péter képviselő: javasolja a civil szervezetek bevonását is az elbírálásba. 

 

Horváth Mihály alpolgármester: javasolja, hogy a bíráló bizottságba vonjon be a 

képviselő-testület civil embereket is. 

 

 

Tóth Tivadar polgármester: megköszöni a részvételt, a rendes ülést 18 óra 50 perckor 

bezárja. 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

                 Tóth Tivadar            dr. Gál Gabriella 

                polgármester                     jegyző   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


