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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Toldon 2013. december 12-én (csütörtök) 10 órakor a Művelődési Házban
megtartott közmeghallgatási üléséről
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Béres Barnabás
Fábián Béla

polgármester,
alpolgármester

Nagy János
Karácsony Gyula Imre

képviselő
képviselő

Dr. Köstner Dávid
Oláh Lajos Istvánné

aljegyző
jegyzőkönyvvezető

Varga László képviselő

Meghívottak, vendégek:
kb. 30 fő helyi lakos
Béres Barnabás polgármester köszönti a közmeghallgatás alkalmából megjelenteket, a
község lakosságát, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 megválasztott
képviselőből 4 jelen van, a közmeghallgatást megnyitja.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján évente egy
alkalommal előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartani.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a meghívóban szereplő napirendi pontokkal.
Javasolt napirend:
1./ Tájékoztató:
- a lakóhelyi környezet állapotáról,
- a beszedett adók összegéről,
- az önkormányzat költségvetési helyzetéről,
- a beruházásokról,
- a pályázati tevékenységről
- a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirend:
1./ Tájékoztató:
- a lakóhelyi környezet állapotáról,
- a beszedett adók összegéről,
- az önkormányzat költségvetési helyzetéről,
- a beruházásokról,
- a pályázati tevékenységről

- a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról
Tárgyalt napirend:
1./ Tájékoztató:
- a lakóhelyi környezet állapotáról,
- a beszedett adók összegéről,
- az önkormányzat költségvetési helyzetéről,
- a beruházásokról,
- a pályázati tevékenységről
- a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról
(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztés szerint tájékoztatást ad a költségvetés
alakulásáról, a beszedett adók összegéről, a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról.
Felkéri a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket.
Balogh Jenő toldi lakos: Úgy tudja, hogy januárban jön a szociális tűzifa szállítmány. Kéri a
Polgármester Urat, hogy sürgesse meg a szállítást. Minden család örülne, ha még az ünnep
előtt kiosztásra kerülhetne a tűzifa.
Béres Barnabás polgármester: Megsürgetni nem lehet, azt az ígéretet kapta az önkormányzat,
hogy január 5-én érkezik a szállítmány.
Gyöngyösi Dezső toldi lakos: Lakásfenntartási támogatást ki kaphat? Az elhanyagolt
ingatlanokkal, romos házakkal miért nem csinálnak valamit?
Béres Barnabás polgármester: A lakásfenntartási támogatást a jövedelmi viszonyok,
lakásnagyság, valamint az együttlakó személyek száma alapján lehet megállapítani a szociális
rendeletben foglaltak szerint.
Az elhanyagolt telkeknek is van tulajdonosuk, így az önkormányzat dolgozói nem mehetnek
be sehova rendet tenni.
Török Lajos toldi lakos: Borzalmas kép fogadja az idelátogatókat a romos porták miatt. Miért
engedik, hogy szétszedjék a házakat. A hivatal mögötti kis háznak is eladták a kerítését.
Véleménye szerint a közmunkásoknak csak egy része dolgozott, a többi csak aláírt a
munkának. Minden nap jönnek a rendőrök, miért?
Hogyan működik az Igazgyöngy Alapítvány, hogy mindig ugyanazok kapnak csomagot?
83 évesen a faluban élte le az életét, nem érti, hogy az Alapítvány a nyugdíjasokat miért nem
segíti. Az ebéd minőségével elégedetlen, van úgy, hogy ehetetlen. Kéri a Polgármester Urat
intézkedjen ez ügyben.
Béres Barnabás polgármester: A közmunkaprogram keretében aszfaltozni is tudtak. Szépen
rendbe tették a Kossuth utcát. 75 tonna aszfaltot dolgoztak el az emberek. Nagy János
képviselő-társuk tanította be a munkásokat. A közútkezelők is megdicsérték a szép munkát.
Jó termést takaríthatott be az önkormányzat kukoricából, hagymából és burgonyából.
A rendőrség 24 órában kétszer van jelen a településen, ami a közbiztonságot erősíti.

Csomagosztással kapcsolatosan, külön kell választani az Önkormányzatot és az Alapítványt.
Tavasszal az idősek is kaptak EU csomagot. Az Igazgyöngy Alapítvány többnyire azokat
támogatja, akik kapcsolatot tartanak az Alapítvánnyal.
Az ebéd minőségével felmerült problémát jelezni fogja az illetékesek felé.
A falugondnoki szolgálatnak nagyon nehéz összeegyeztetni az időpontokat, mivel a kórházba
időpontra kell menni. Tüdőszűrőre is mindenkit el tudnak vinni, aki jelzéssel él. 30 év fölött
kötelező a tüdőszűrés.
Fodor Elisabeta toldi lakos: A terménnyel megrakott traktorok és teherautók miért nem a
földúton közlekednek, miért a Kossuth utcán ahova 5 tonna fölött be sem hajthatnának.
Tönkre vágják az utakat.
Béres Barnabás polgármester: Sajnos ez kezelhetetlen dolog, az önkormányzat nem tud
szankciót alkalmazni. Az üzemegység vezetővel már beszélt ez ügyben.
Bogdán Elekné toldi lakos: Napok óta nincs közvilágítás, kinek kell jelezni?
Béres Barnabás polgármester: Tudnak róla, három utcában nincs közvilágítás a településen és
már jelezték a szolgáltatónak.
Ifj. Petrucz László toldi lakos: A rágcsáló irtáshoz kér segítséget az önkormányzattól, mert
nagyon sokba kerül. Ő egymaga hiába költ rá, ha a szomszédok nem foglalkoznak ezzel a
nagy problémával.
Béres Barnabás polgármester: Az önkormányzat ebben sajnos nem tud segíteni.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett kéri a képviselő-testületet, szavazzanak,
elfogadják-e a közmeghallgatás beszámolóját.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
76/2013. (XII. 12.) számú Tkt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóhelyi környezet állapotának
alakulásáról, a beszedett adóösszegéről, az Önkormányzat költségvetési helyzetéről, a
beruházásokról és a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról szóló beszámolóját
elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2013. december 12.

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester
a közmeghallgatás ülését bezárta.
Kmft.
Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

