TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014. ÁPRILIS 30-i
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Rendeletek:
7/2014. (IV. 30.)
önkormányzati
rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról

8/2014. (IV. 30.)
önkormányzati
rendelete
9/2014. (IV. 30.)
önkormányzati
rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

B1
B4

A települési
hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 19/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Z0

Határozatok:
24/2014. (IV. 30.)
számú TKt határozat

A lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés elfogadásáról

C5

25/2014. (IV. 30.)
számú TKt határozat

A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

C8

26/2014. (IV. 30.)
számú TKt határozat

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. zárszámadásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról

C8

27/2014. (IV. 30.)
számú TKt határozat

A 2013. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves összefoglaló
elfogadásáról

Z1

28/2014. (IV. 30.)
számú TKt határozat

A „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” pályázat
jóváhagyásáról

A15

29/2014. (IV. 30.)
számú TKt határozat

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetételére, renoválására, helyreállítására” pályázat jóváhagyásáról

A15

30/2014. (IV. 30.)
számú TKt határozat

A kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére benyújtott pályázat
önerejének biztosításáról

A15

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-án –szerda– du.
15:25 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Irodájában
megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
Fábián Béla
Nagy János
Karácsony Gyula
Varga László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Tóth Kitti

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, 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 5 fő
jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot 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 Told Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.
(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására
4/a. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. zárszámadásáról
szóló tájékoztató elfogadáshoz
4/b. Előterjesztés Told Község Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
5. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 19/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosítására
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6. Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves összefoglaló
elfogadására
7. Előterjesztés a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” pályázat
jóváhagyásához
8. Előterjesztés „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetételére, renoválására, helyreállítására” pályázat jóváhagyásához Pályázat
kódja: KKETTKK-CP-02
9. Különfélék
K/1. Előterjesztés a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére benyújtott pályázat
önerejének biztosításához
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott 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 Told Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.
(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására
4/a.Előterjesztés
Biharkeresztesi
Közös
Önkormányzati
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz

Hivatal

2013.

4/b. Előterjesztés Told Község Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
5.

Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 19/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves
összefoglaló elfogadására
7. Előterjesztés a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása”
pályázat jóváhagyásához
8. Előterjesztés „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetételére, renoválására, helyreállítására” pályázat jóváhagyásához Pályázat
kódja: KKETTKK-CP-02
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9. Különfélék
K/1.Előterjesztés a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére benyújtott
pályázat önerejének biztosításához
Tárgyalt 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
Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták. A két testületi ülés
közötti időszakban vége lett közmunka programnak 14 embernek április 30-ával. Ezeket az
embereket nincs lehetőség tovább foglalkoztatni.
Kéri a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
polgármesteri jelentést, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
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:
2014. április 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
24/2014. (IV. 30.) számú 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
2014. április 30.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Béres Barnabás polgármester: A képviselők a község pénzügyi helyzetéről szóló előterjesztést
megkapták. Az önkormányzatnak tartozásaik nincsenek, folyamatosan fizetik a számlákat.
Stabilabb az önkormányzat helyzete, mint tavaly.
Kéri, mondják el véleményüket a napirendi ponttal kapcsolatban.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
község pénzügyi helyzetéről szóló előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót, elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2014. április 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
25/2014. (IV. 30.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót, elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2014. április 30.

3. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.
(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására
Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták.
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nagy János ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Told Község
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet
módosítását elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a Told Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a rendelet-tervezetet:
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében
eljárva a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottak
figyelembevételével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
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törvény 120. § (1) a) pontjában, valamint Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2013. (X. 3.) sz. rendelet 33. §-ában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Told Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottsága,
véleményének kikérésével 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
Költségvetési kiadását

7 086 E Ft-tal
7 086 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi
(1)

módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási
állapítja meg.

51 300 E Ft-ban
55 703 E Ft-ban
4 403 E Ft-ban
3 123 E Ft
1 280 E Ft

(2)

A kiadás főösszegén belül a módosított kiemelt előirányzatokat
51 526 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
9 244 E Ft
2 037 E Ft
7 849 E Ft
23 000.E Ft
9 396 E Ft
.........................E Ft
.......................E Ft
.........................E Ft
..........9 396E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
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 belülre
- Működési célú támogatásértékű kiadás
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
- Kamatkiadások
- Pénzforgalom nélküli kiadások

4 177.E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft

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

4 177E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

........................ E Ft
………………. E Ft
..........................E Ft
..........................E Ft
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..........................E Ft - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
......................... E Ft - Pénzügyi befektetések kiadásai

.........................E Ft
E Ft
......................... E Ft
......................... E Ft

Kölcsön
Tartalék
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
Finanszírozási célú pénzügyi kiadások

Jogcímként megoszlásában állapítja meg”
2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

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. 3.. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.
3. §

(1)
(2)

Ez a rendelet 2014. április 30. napján 18:00 órakor lép hatályba.
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 2014. április 30. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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4/a. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz

Hivatal

2013.

Béres Barnabás polgármester: A képviselők a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
2013. zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadásáról az előterjesztést megkapták.
Kéri a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Nagy János ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják a 2013. zárszámadásáról szóló tájékoztatót.
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 a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2014. április 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
26/2014. (IV. 30.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2013. zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Közös

Béres Barnabás polgármester
2014. április 30.

4/b. Előterjesztés Told Község Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták.
Kéri a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Nagy János ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A mellékelt táblák a 2013. évi bevételeket és
kiadásokat tartalmazza, amelyek összevont adatok.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett kéri a
képviselőket, szavazzanak elfogadják-e Told Község Önkormányzata és intézményei 2013.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról a rendelet-tervezetet:
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében
meghatározott jogkörében eljárva valamint a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi. CCIV. törvény előírásai alapján a 2013. évi zárszámadásáról
a következő rendeletet alkotja:

1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
53 729 E Ft Költségvetési bevétellel
53 273 E Ft Költségvetési kiadással
4 858 E Ft helyesbített
pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1.1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok ,önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., és a 2.2. mellékletek
szerint fogadja el, az államigazgatási feladatok bontásban az 1.4. mellékletet szerint nem
fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
a 2.1. és a 2.2 melléklet szerint fogadta el.
(5) Az önkormányzat költségvetési létszámát 2 főben állapítja meg.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívüli megvalósult projekthez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5.
melléklet szerint nem fogadott el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. számú mellékletben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 7. mellékletben
foglaltatnak megfelelően nem fogadott el.

9

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.,9.,10.
mellékletekben foglalnak megfelelően, nem hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve kísérje figyelemmel

3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
4. §
(1) Ez a rendelet 2014. április 30. napján 18:00 órakor lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Told Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.
13.) önkormányzati rendelete és azok módosításai.

Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. április 30. napján
Dr. Juhász Marica
jegyző
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5. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 19/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosítására
Béres Barnabás polgármester: A képviselők a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 19/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló előterjesztést megkapták.
Kéri a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Nagy János ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják a hulladék rendelet módosítását.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Módosítani kellett a rendeletet, mivel a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal észrevételt tett, hogy néhány módosítást kell elvégezni a rendeleten.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett kéri a
képviselőket, szavazzanak elfogadják-e a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 19/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet:
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
19/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva, Told Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.
(X. 3.) sz. önkormányzati rendelet 33. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Told Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a települési
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 19/2013. (XII. 5.)
önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § (1)
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A közszolgáltató Told község bel- és külterületén köteles biztosítani a települési hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (közszolgáltatási terület).
(2) A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § (2)
A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási területen lévő
ingatlan használójára (tulajdonos, vagyonkezelő, birtokos, társasház és lakásszövetkezet),
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra terjed ki.
2. §
A rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6. § (6)
Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlanhasználó az ingatlant legalább 30
napig nem használja, feltéve, hogy a szüneteltetés várható időtartamát legalább 8 nappal
korábban írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a
közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Az ingatlan újbóli használatba vételét az
ingatlanhasználónak írásban be kell jelenteni a közszolgáltató felé.
3. §
A rendelet II. fejezet 7. § (1-2) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
II. fejezet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele
7. §
A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a
települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a
közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben, a
hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjében bekövetkező változásokról a közszolgáltató
az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.
4. §
(1) A rendelet 8. § címe az alábbiak szerint módosul:
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja.

(2) A rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8. § (3)
A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlanhasználók
lakótelepi lakások, társasházak esetén heti két alkalommal, egyéb ingatlanok esetén heti egy
alkalommal kötelesek a települési hulladék elszállítását igénybe venni.
A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezéséről az ingatlanhasználókat
hirdetményben köteles tájékoztatni.
5. §
A rendelet az alábbi 8/A. §-sal egészül ki:
8/A. §
Az üdülőingatlanok esetében – amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem tartózkodik –
a közszolgáltató április 1. és szeptember 30. között biztosítja a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást.
6. §
(1) A rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9. § (3)
A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem
akadályozhatja a jármű és a gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset
vagy károkozás veszélyének előidézésével.
7. §
A rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11. § (3)
Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
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8. §
A rendelet 2. § (3) bekezdése, 6. § (2) bekezdése, 9. §(4), 10. § (4) bekezdése és 15. § (5)
bekezdése hatályát veszti.
9. §
Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2014. április 30. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
6. Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves
összefoglaló elfogadására
Béres Barnabás polgármester: A képviselők a 2013. évi belső ellenőrzési jelentés alapján
készített éves összefoglaló elfogadásáról szóló előterjesztést megkapták.
Kéri a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Jogszabály szerint kell el fogadni. Minden évben meg
van határozva, hogy melyik évet vizsgálják, most a 2012. évet vizsgálták, és az ellenőrzés
során nem találtak semmiféle hiányosságot.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett kéri a
képviselőket, szavazzanak elfogadják-e a 2013. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített
éves összefoglaló elfogadásáról szóló határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település éves ellenőrzési jelentései alapján
készített belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2014. április 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
27/2014. (IV. 30.) számú TKt határozat:
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település éves ellenőrzési jelentései
alapján készített belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2014. április 30.

7. Előterjesztés a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása”
pályázat jóváhagyásához
Béres Barnabás polgármester: A képviselők a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések
megvalósítása” pályázat jóváhagyásáról szóló előterjesztést megkapták.
Ha megnyerné a falu a pályázatot, akkor két helyen működtetnék a kamerákat. Az egyik a
központ lenne, ami a Kossuth és Petőfi utcát figyelné, a másik pedig a faluba bejövőket, és
kimenőket figyelné. A pályázat önerőt nem igényel, 100%-os a támogatottság.
Kéri a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Nagy János képviselő: Reméli, hogy sikerül a pályázatot megnyerni. A kamera nagy segítség
lenne a falu számára.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett kéri a
képviselőket, szavazzanak elfogadják-e a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések
megvalósítása” pályázat jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2014. (IV. 01.) BM rendeletben
meghirdetett „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” felhívásra
pályázatot nyújt be.
A pályázat 100% -os támogatottságú, így önrész nem szükséges.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester,
Határidő:
2014. április 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
28/2014. (IV. 30.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2014. (IV. 01.) BM rendeletben
meghirdetett „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” felhívásra
pályázatot nyújt be.
A pályázat 100% -os támogatottságú, így önrész nem szükséges.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester,
2014. április 30.

8. Előterjesztés „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetételére, renoválására, helyreállítására” pályázat jóváhagyásához Pályázat
kódja: KKETTKK-CP-02
Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták.
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Pályázati lehetőség van arra, hogy a toldi első világháborús emlékművet megrenoválják.
Szükség is lenne már az emlékmű javítására, így bízzik benne, hogy megnyerik a pályázatot.
Közbeszereztetni nem kell, mivel a támogatás összege maximum 5 milló Ft.
Kéri a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Varga László képviselő: Ha nyer a pályázat, akkor a szakemberek, akik elvégzik a renoválást,
honnan jönnek?
Béres Barnabás polgármester: A szakemberek pályázat útján érkeznek.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett kéri a képviselőket, szavazzanak elfogadják-e
„Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására,
helyreállítására” pályázat jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Az első világháború történelmi emlékeit
őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására” kiírt pályázat benyújtását
jóváhagyja.
A pályázat 100% -os támogatottságú, így önrész nem szükséges.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester,
Határidő:
2014. április 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
29/2014. (IV. 30.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Az első világháború történelmi
emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására” kiírt
pályázat benyújtását jóváhagyja.
A pályázat 100% -os támogatottságú, így önrész nem szükséges.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester,
2014. április 30.

9. Különfélék
K/1. Előterjesztés a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére benyújtott
pályázat önerejének biztosításához
Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták.
A meglévő falubuszt 1.300.000 - 1.500.000 Ft.-ért betudják számítani, azonban még így is
szükséges 1.500.000 Ft az önerőhöz. Ezt az összeget csak hitel felvételel tudják megoldani.
Kéri a képviselőket mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nagy János képviselő: A falubuszt magánszemély is megveheti?
Béres Barnabás polgármester: Igen, akárki megveheti.
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Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett kéri a képviselőket, szavazzanak elfogadják-e
a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére benyújtott pályázat önerejének
biztosításáról szóló határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérségi közlekedési szolgáltatások
fejlesztésére benyújtott pályázat önerejének biztosításához 1.500.000.- banki hitelt vesz fel.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő: azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
30/2014. (IV. 30.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérségi közlekedési
szolgáltatások fejlesztésére benyújtott pályázat önerejének biztosításához 1.500.000.banki hitelt vesz fel.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

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

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

17

