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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 19-én – kedd –
15:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Irodájában
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
Fábián Béla

polgármester
alpolgármester

Karácsony Gyula

helyi képviselő

Kubinyiné Szilágyi Mária

Önkormányzati és Hatósági Irodavezető

Oláh Lajos Istvánné jegyzőkönyvvezető
Igazoltan távol: Nagy János és Varga László képviselők
Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 3 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 7/2007. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról
szóló 8/2010. (X. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának módosítására
4. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának módosítására
5. Különfélék
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 7/2007. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
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2. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról
szóló 8/2010. (X. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának módosítására
4. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának módosítására
5. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 7/2007. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, kéri mondják el
véleményüket. Az önkormányzati rendelet módosításához hozzászólás nem érkezett.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2007. (V. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 47. §. (4) bekezdésének figyelembe vételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Told Község Önkormányzata Képviselőtestülete a következőket rendeli el:
1. §
Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2007. (V. 31.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) 2. mellékletét hatályon kívül helyezi.
2. §
A rendelet 2013. március 25. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

Béres Barnabás sk.
polgármester

Kubinyiné Szilágyi Mária sk.
Önkormányzati és Hatósági Irodavezető
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Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. március 20. napján.
Kubinyiné Szilágyi Mária
Önkormányzati és Hatósági Irodavezető
2. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról
szóló 8/2010. (X. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, kéri mondják el
véleményüket.
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e az
önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti módosításával.
3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló
8/2010. (X. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 8/2010. (X. 13.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület tagjait tagságukért havonta 13 335 Ft tiszteletdíj (a továbbiakban:
alapdíj) illeti meg.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013.január 1-jétől kell
alkalmazni.

Béres Barnabás sk.
polgármester

Kubinyiné Szilágyi Mária sk.
Önkormányzati és Hatósági Irodavezető
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Záradék:
Kihirdetve: 2013. március 20.
Kubinyiné Szilágyi Mária
Önkormányzati és Hatósági Irodavezető
3. Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának módosítására
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Bejelenti személyes
érintettségét a tiszteletdíjának megállapításával kapcsolatosan.
Átadja az ülés vezetését Fábián Béla alpolgármesternek.
Fábián Béla alpolgármester: Az ülés vezetését átveszi. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy Béres Barnabás polgármestert ne zárják ki a személyét
érintő döntéshozatalból.
Béres Barnabás polgármester nem vett részt a szavazásban.
3 jelenlevő képviselőből 2 képviselő vett részt a szavazásban, 2 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Fábián Béla alpolgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület Béres Barnabás
polgármestert nem zárta ki a személyét érintő döntéshozatalból.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztésben szereplő eredeti
határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete Béres Barnabás polgármester tiszteletdíját
2013. január hó 1. napjától 130 735 Ft, azaz százharmincezer-hétszázharmincöt forintban
állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Nagy János ügyrendi bizottság elnöke
azonnal

3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
15/2013. (III. 19.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete Béres Barnabás polgármester
tiszteletdíját 2013. január hó 1. napjától 130 735 Ft, azaz százharmincezerhétszázharmincöt forintban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Nagy János ügyrendi bizottság elnöke
azonnal

Fábián Béla alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Béres Barnabás polgármesternek.
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Béres Barnabás polgármester az ülés vezetését visszaveszi.
4. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának módosítására
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták.
Fábián Béla alpolgármester:
megállapításával kapcsolatosan.

Bejelenti

személyes

érintettségét

a

tiszteletdíjának

Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a
javaslattal, hogy Fábián Béla alpolgármestert ne zárják ki a személyét érintő döntéshozatalból.
Fábián Béla alpolgármester nem vett részt a szavazásban.
3 jelenlevő képviselőből 2 képviselő vett részt a szavazásban, 2 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Béres Barnabás polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület Fábián Béla
alpolgármestert nem zárta ki a személyét érintő döntéshozatalból.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztésben szereplő eredeti
határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fábián Béla alpolgármester tiszteletdíját
2013. január. 1. napjától havi, bruttó 63. 500 Ft-ban állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert a határozat elfogadásából adódó feladatok végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
16/2013. (III. 19.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fábián Béla alpolgármester
tiszteletdíját 2013. január. 1. napjától havi, bruttó 63. 500 Ft-ban állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert a határozat elfogadásából adódó feladatok
végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal
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Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.

Béres Barnabás
polgármester

Kubinyiné Szilágyi Mária
Önkormányzati és Hatósági
irodavezető
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