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

polgármester
alpolgármester

Nagy János
Varga László

képviselő
képviselő

Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Oláh Lajos Istvánné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Karácsony Gyula képviselő
Meghívott vendégek: Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető
Kissné Kéri Ilona pénzügyi ügyintéző
Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket,
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 4 fő
jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 9/2013. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.
(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Előterjesztés az önkormányzat 2013 évi költségvetésének háromnegyed évi
végrehajtásáról

2

6. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának
elfogadásához
7. Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóhoz
8. Előterjesztés a 2013. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
9. Előterjesztés a 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás forrása terhére indított hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás támogatás kérelem jóváhagyásáról
10. Különfélék
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 9/2013. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.
(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Előterjesztés az önkormányzat 2013 évi költségvetésének háromnegyed évi
végrehajtásáról
6. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának
elfogadásához
7. Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóhoz
8. Előterjesztés a 2013.
meghatározására

évi

közmeghallgatás

időpontjának

és

témájának

9. Előterjesztés a 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás forrása terhére indított
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás kérelem jóváhagyásáról
10. Különfélék
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Tárgyalt napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt. A szociális tűzifa igénylésére a pályázatot 114 m3 mennyiségű fa igénylésével
benyújtották. Reméli, hogy sikeres elbírálásban részesül a település.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2013. október 30.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
54/2013. (X. 30.) TKt. határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2013. október 30.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt. A pénzügyi helyzetük nem változott. A rendszeres havi segélyeket kiutalták, az ÖNHIKIre a pályázatot benyújtották. Kifizetetlen közüzemi számlák vannak.
Bízik benne, hogy a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi
kiegészítő támogatási kérelmüket kedvezően bírálják el.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót, elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2013. október 30.
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4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
55 /2013. (X. 30.) Tkt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót, elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2013. október 30.

3.
Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 9/2013. (IV. 30.) önkormányzati
rendelet módosítására
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt. Rendkívüli élethelyzet bizonyítja, hogy milyen nehéz helyzetbe kerülhetnek beteg
embertársaik. Szükséges a méltányossági közgyógyellátás feltételeinek meghatározásánál a
havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértékét csökkenteni. A kedvező módosítással
egy pár család megélhetésén segítene az önkormányzat.
Nagy János ügyrendi bizottsági elnöke: Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a napirendet és
elfogadásra javasolja a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 9/2013. (IV. 30.) önkormányzati
rendelet módosítását.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztésben foglaltakkal, elfogadják-e a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szolgáltatások
helyi szabályozásáról szóló 9/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítását.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2013 (X. 31.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 9/2013. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §ában, valamint az 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 8. pontbajában
meghatározott feladatkörében eljárva -a következőket rendeli el:
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1. §
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és
szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 9/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Közgyógyellátás
11.§
(1) A jegyző közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg az Szt. 50.§ (3) bekezdése
alapján az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén annak a szociálisan rászorult
személynek, akinek
a) havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 21 %-át eléri,
b) családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 170 %-át, egyedül élő esetén 210 %-át.
(2) A jegyző kivételes méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg,
annak a személynek is az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, aki betöltötte 80. életévét; és
családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300%-át, és havi gyógyító ellátásának költsége eléri öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 21%-át.
(3) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására vonatkozó kérelmet a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. számú
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.”
2. §
Ez rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. október 31.
Dr. Juhász Marica
jegyző
4.
Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.
(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt. Megkéri irodavezető asszonyt a kiegészítésre.
Tiszó Sándorné pénzügy irodavezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Nagy János ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a Told Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.)
önkormányzati rendelet módosítását.
Béres Barnabás polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztésben foglaltakkal, elfogadják-e a Told Község
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet
módosítását.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete
Told Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben rögzített szabályozók
figyelembevételével Told Község Önkormányzata a 1/2013. (II. 13.) önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
406 E Ft-tal
Költségvetési kiadását
406 E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2013. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási

44 632 E Ft-ban
48 617 E Ft-ban
3 985 E Ft-ban
2 705 E Ft
1 280 E Ft

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
47 137 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
7 458 E Ft Személyi juttatások
1 781 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
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3 973 E Ft
24 279.E Ft
9 646 E Ft
.........................E Ft
.......................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
1 480E Ft
1 480.E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................ E Ft
………………. E Ft
..........................E Ft
..........................E Ft
..........................E Ft
......................... E Ft
.........................E Ft
E Ft
......................... E Ft
......................... E Ft

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- Lakosságnak juttatott támogatások
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
- Működési célú pénzmaradvány átadás
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
- Működési célú támogatásértékű kiadás
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
- Kamatkiadások
- Pénzforgalom nélküli kiadások
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Lakástámogatás
Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
- Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
- Pénzügyi befektetések kiadásai
Kölcsön
Tartalék
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
Finanszírozási célú pénzügyi kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A R. 1.1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.1 számú melléklete lép.
A R. 2.1., 2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1., 2.2. számú melléklete lép.
A R. 1.2., 1.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.2., 1.3. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
A R 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
3. §

(1) Ez a rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok
teljesítésére is alkalmazni kell.
Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. október 31. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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5. Előterjesztés az önkormányzat 2013 évi költségvetésének háromnegyed évi
végrehajtásáról
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt.
Nagy János ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a napirendet és
elfogadásra javasolja az önkormányzat 2013 évi költségvetésének háromnegyed évi
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2013. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a
bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű és
takarékos felhasználására.
Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2013. október 31. és folyamatos
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
56 /2013. (X. 30.) Tkt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
2013. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a
bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű
és takarékos felhasználására.
Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2013. október 31. és folyamatos

6. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának
elfogadásához
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Iránymutatásokat tartalmaz arról, hogy hogyan
tervezik a gazdálkodást. Társulásban marad a közös hivatal, az óvoda, szociális ellátás. Az
önkormányzat önállóan működteti a falugondnoki szolgálatot. Egyik önkormányzatnak sem
kell hozzájárulást fizetnie a közös hivatal működtetéséhez, abból a pénzből kell gazdálkodni,
amit az államtól kap. Az óvodába járó gyerekek száma 14 fő, 20 fő felett kellene lenni ahhoz,
9

hogy jobb normatívát érjenek el. Sajnos az óvodások száma csökkenő tendenciát mutat a
településen.
Nagy János ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a napirendet és
elfogadásra javasolja Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepciót
megismerte és elfogadja. Felkéri a polgármester, hogy a 2014. évi költségvetés tervezéséhez
szükséges intézkedéseket - felhívás az intézmények tervezési munkáinak megkezdésére, a
társulási hozzájárulások egyeztetésének kezdeményezése - tegye meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 2014. évi költségvetést érintő
rendeletek felülvizsgálatáról.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2013. december 31. az intézkedések megtételére
2014. január 15. a rendeletek felülvizsgálatára
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
57/2013. (X. 30.) Tkt határozat:
Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési
koncepciót megismerte és elfogadja. Felkéri a polgármester, hogy a 2014. évi
költségvetés tervezéséhez szükséges intézkedéseket - felhívás az intézmények
tervezési munkáinak megkezdésére, a társulási hozzájárulások egyeztetésének
kezdeményezése - tegye meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 2014. évi költségvetést
érintő rendeletek felülvizsgálatáról.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2013. december 31. az intézkedések megtételére
2014. január 15. a rendeletek felülvizsgálatára

7. Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóhoz
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt. A falugondnoki szolgálatot próbálják úgy működtetni, hogy lehetőleg keddre és
csütörtökre gyűjtsék össze azokat az elintézendő dolgokat, amikor a falugondnoki busznak
mennie kell.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2013. október 30.

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
58/2013. (X. 30.) Tkt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2013. október 30.

8. Előterjesztés a 2013.
meghatározására

évi

közmeghallgatás

időpontjának

és

témájának

Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi közmeghallgatást 2013.
december hó 12. napján 10 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett adók
összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, önkormányzat vagyoni helyzetéről
szóló tájékoztató.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2013. október 30.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
59/2013. (X. 30.) Tkt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi közmeghallgatást 2013.
december hó 12. napján 10 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett
adók összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, önkormányzat vagyoni
helyzetéről szóló tájékoztató.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2013. október 30.

9. Előterjesztés a 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás forrása terhére indított
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás kérelem jóváhagyásáról
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt.
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A téli közfoglalkoztatás 7 fő bevonásával kezdődik november 01. napján, akik december 01.
napjától 2014. április 31. napjáig képzésen vesznek részt. 2013. december 01 napjától pedig
újabb 10 fő kezdheti el a téli közfoglalkoztatást.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet alapján meghirdetett
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A pályázat összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
5.141.580.Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai)
5.141.580.Közvetlen költség összköltsége:
30.330.Közvetlen költség támogatás összege:
30.330.Önerő:
0.- Ft.
Felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátására.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester,
Határidő:
azonnal
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
60/2013. (X. 30.) Tkt határozat:
Told Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó
Kormányrendelet alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatására.
A pályázat összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai)
Közvetlen költség összköltsége:
Közvetlen költség támogatás összege:
Önerő:

5.141.580.5.141.580.30.330.30.330.0.- Ft.

Felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátására.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester,
azonnal

Béres Barnabás polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését
befejezettnek nyilvánította, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.
Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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