TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014. DECEMBER 10-i
NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Rendeletek:
18/2014. (XII. 11.)
önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

B1

19/2014. (XII. 11.)
önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat a
gazdálkodás átmeneti szabályairól

költségvetési

B3

20/2014. (XII. 11.)
önkormányzati rendelete

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló
9/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

L1

21/2014. (XII. 10.)
önkormányzati rendelete

A falugondnoki szolgálatról

L4

64/2014. (XII. 10.) számú
TKt határozat

A lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés
elfogadásáról

C5

65/2014. (XII. 10.) számú
TKt határozat

A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

C8

66/2014. (XII. 10.) számú
TKt határozat

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének módosításáról

Z1

67/2014. (XII. 10.) számú
TKt határozat

Told Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának
átdolgozásáról

Z1

68/2014. (XII. 10.) számú
TKt határozat

Told Község Falugondnoki Szolgálata Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásáról

Z1

69/2014. (XII. 10.) számú
TKt határozat

A Falugondnoki Szolgálat 2013. évi tevékenységéről

C2

70/2014. (XII. 10.) számú
TKt határozat

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi
munkatervéről

Z1

71/2014. (XII. 10.) számú
TKt határozat

Told Község Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési
tervéről

D1

2015.

évi

Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 10-én – szerda –
de. 11:25 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Irodájában
megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
Fábián Béla
Karácsony Gyula
Tóth Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Tóth Kitti

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol:
Kolozsvári Imre Zsigmond

képviselő

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 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 a Biharkeresztesi
költségvetésének módosításához

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2014.

évi

4. Előterjesztés az Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.
(II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának
átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
6. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 9/2013. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet módosítására
7. Előterjesztés a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendeletről
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8. Előterjesztés Told
átdolgozásáról

Község

Falugondnoki

Szolgálata

szakmai

programjának

9. Előterjesztés Told Község Falugondnoki Szolgálata Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyására
10. Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2013. évi tevékenységéről
11. Előterjesztés Told
munkatervéhez

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

2015.

évi

12. Előterjesztés Told Község Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési tervére
13. Különfélék
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 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 a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének módosításához
4. Előterjesztés az Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Előterjesztés Told
Község Önkormányzat
2015.
évi
költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
6. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 9/2013. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet módosítására
7. Előterjesztés a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendeletről
8. Előterjesztés Told Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának
átdolgozásáról
9. Előterjesztés Told Község Falugondnoki Szolgálata Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyására
10. Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2013. évi tevékenységéről
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11. Előterjesztés Told
munkatervéhez

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

2015.

évi

12. Előterjesztés Told Község Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési tervére
13. Különfélék
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: Az előterjesztést a képviselők megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel 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. december 10.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
64/2014. (XII. 10.) 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. december 10.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták, melyet
ismertet.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-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. december 10.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
65/2014. (XII. 10.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót, elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2014. december 10.

3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének módosításához
Béres Barnabás polgármester: Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének módosításához az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel 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 2014. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2014. december 31.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
66/2014. (XII. 10.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2014. december 31.

4. Előterjesztés az Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
Béres Barnabás polgármester: A Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról az előterjesztést a képviselő-testület
tagjai megkapták, és megismerték azt.
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Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a Told
Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati
rendelet módosítását elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a Told
Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezettel.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.)
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
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben rögzítettek
figyelembevételével Told Község Önkormányzata a 2/2014. (II. 20.) 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 2014. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
3 161 E Ft-tal
Költségvetési kiadását
3 161 E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2014. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási

48 304 Ft-ban
64 503 E Ft-ban
16 199 E Ft-ban
4 719 E Ft
11 480 E Ft

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
64 503 E Ft
15 784 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
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2 876 E Ft
9 952 E Ft
21 024 E Ft
2 081 E Ft
.........................E Ft
.......................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
12 786
E Ft
12 786
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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak
.E Ft 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. 2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.2. számú melléklete lép.
A R. 1.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.2. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
3. §

(1) Ez a rendelet 2014. december 12. 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 2014. december 11. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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5. Előterjesztés Told
Község Önkormányzat
2015.
évi
költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
Béres Barnabás polgármester: Told Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotásáról az előterjesztést a
képviselő-testület tagjai megkapták, és megismerték azt.
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Told
Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló
rendelet megalkotását elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Told Község
Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelettervezettel.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
Told Község Önkormányzat a 2015. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Told Község Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáé szóló 2011.
évi CXCIV. törvény, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak
figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Told Község Önkormányzat, valamint a fenntartásában működő
valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására.
2. §
(1) Told Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2015. január 1jétől a 2015. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat 2014. évi
gazdálkodásának folyamatosságát Told Község Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről 1/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosított előirányzatainak
szintjén biztosítsa.
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(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás
időszakában a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvénynek,
illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg.
(3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2015. évi költségvetés
részét képezi, beépül a 2015. évi költségvetésbe.
3. §
(1) E rendelet 2015. január l-jén lép hatályba.
(2) E rendelet Told Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet
hatályba lépésének napján hatályát veszti.

Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2014. december 11.
Dr. Juhász Marica
jegyző
6. 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 megkapták, és megismerték azt.
Tavaly 86 lakás kapott a szociális tűzifából, idén is csak a lakott ingatlanokhoz osztanak a
fából. Számítások szerint 0,7 m3 fa jut a lakosságnak ingatlanonként.
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szolgáltatások
helyi szabályozásáról szóló 9/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra
javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szolgáltatások helyi
szabályozásáról szóló 9/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításával.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2014. (XII. 11.) 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 a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §ában, valamint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelete 2. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 8. pontbajában meghatározott feladatkörében
eljárva - a következőket rendeli el:
1. §
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és
szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 9/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) 12/A.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/A. §
Szociális célú tüzelőanyag támogatás
(1) Told Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), hozzájárulva a
tüzelőanyag költségekhez, évente egyszeri, természetbeni szociális célú tüzelőanyaga
támogatást nyújt (a továbbiakban: támogatás) a szociálisan rászoruló személyek
részére.
(2) A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez:
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.) szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
- tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint a
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(3) A (2) pontban meghatározott támogatás jogosultjának a tüzelőanyag támogatás
megítélésének napján a településen kell tartózkodnia és bejelentett lakóhelyének,
tartózkodási helyének is a településen kell lennie.
(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.

10

(5) Az Önkormányzat a tüzelőanyag kiosztásáról 2015. február 15. napjáig gondoskodik.
A tüzelőanyag kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által
biztosított lakcímre szállítással.
(6) A támogatásra való jogosultságról Told Község Önkormányzat Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága határoz.
(7) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatás odaítélését követően elhalálozik, a
tűzifát a vele közös háztartásban lévő közeli hozzátartozó veheti át a következő
sorrendben: házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér
egymást követő sorrendben. Közeli hozzátartozó hiányában a jogosultság megszűnik.”
2. §
Ez a rendelet 2014. december 12. 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: 2014. december 11. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
7. Előterjesztés a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendeletről
Béres Barnabás polgármester: A falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendeletről az
előterjesztést a képviselők megkapták, és megismerték azt.
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a
falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendeletet elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a falugondnoki
szolgálatról szóló rendelet-tervezetet.

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete
a falugondnoki szolgálatról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1)
bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) A falugondnoki szolgáltatás célja az intézményhiányból eredő hátrányok enyhítése, az
alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz,
valamint az alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi
szintű szükségletek teljesítésének kielégítése.
(2) A rendelet hatálya Told község közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó
személyekre terjed ki.
(3) A falugondnoki feladatok ellátását Told Község Önkormányzata biztosítja.
II.
A FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT KERETÉBEN ELLÁTANDÓ FELADATOK
2. §
A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:
- személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátási feladatok
- egyéb szolgáltatási feladatok
- egyéb nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok.
Személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátási feladatok
3. §
A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó személyes gondoskodás körébe tartozó
alapellátási feladatok:
a./
étkeztetésben való közreműködés
b./
házi segítségnyújtásban való közreműködés
c./
betegek háziorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítása
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d./

az óvodások és általános iskolások oktatási, nevelési intézménybe történő szállítása
Étkeztetésben való közreműködés
4. §

(1) Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja a
rászorultak számára az étkezés szállítását.
(2) Az étkeztetésben való közreműködés a falugondnoki szolgálat számára kötelezően
ellátandó feladat.
Házi segítségnyújtásban való közreműködés
5. §
(1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja a
rászorultak számára a napi bevásárlást.
(2) A házi segítségnyújtásban való közreműködés a falugondnoki szolgálat számára
kötelezően ellátandó feladat.
Betegek háziorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítása
6. §
(1) A betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézményekbe szállítása az
érintett személy településről intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szállítási feladatot a falugondnok Told Község
Önkormányzatának polgármestere (a továbbiakban: polgármester) felhatalmazása alapján
látja el. Halasztást nem tűrő rendkívüli helyzetben – baleset bekövetkezése, közvetlen
életveszély elhárítása – esetén a falugondnok a polgármester utólagos tájékoztatásával
saját döntése alapján végezheti a rászoruló személy vagy személyek szállítását.
(3) A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni:
- az igénylő egészségügyi állapotát, (mozgáskorlátozott, várandós kismama, idős stb.)
- a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jellegű, stb.),
- az igénylő és családja szociális helyzetét.
(4) A szállítási szolgáltatás térítésmentes.
Az óvodások és általános iskolások oktatási, nevelési intézménybe történő szállítása
7. §
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(1) Az óvodások és iskolások szállítási feladata azt jelenti, hogy meg kell oldani a település
közigazgatási területén lakó gyermekek általános iskolába és óvodába történő szállítását.
(2) A szállítási szolgáltatás térítésmentes.
A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok
8. §
A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok
tartoznak:
a./ családsegítésben való közreműködés
b./ személyszállítási feladatok,
c./ önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,
d./ az önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos
feladatok,
e./ kapcsolattartási feladat az önkormányzat és a lakosság között,
f./ egyéb nem részletezett, szolgáltatási jellegű feladatok.
Családsegítésben való közreműködés
9. §
(1) A családsegítésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja:
a./ a családgondozó ellátotthoz való szállításával, és/vagy
b./ az ellátott, illetve családja családsegítő központban, majd onnan településre történő
szállításával,
c./ azzal, hogy közreműködik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993.évi III. törvény 64. § (4) bekezdésében a családsegítő szolgálat egyéb
feladataiként meghatározott tevékenységének ellátásában, ennek érdekében a
lakossággal és a családsegítő szolgálattal folyamatosan párbeszédet folytat,
észrevételeit, tapasztalatait továbbítja.
(2) A családsegítéshez kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes.
Személyszállítási feladatok
10. §
(1) A falugondnoki szolgálat a személyszállítási feladatai között ellátja:
a./ nagybevásárlás céljára történő szállítást,
b./ önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre történő szállítást.
Nagybevásárlás céljára történő személyszállítás
11. §
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(1) Az igénylők nagybevásárlás céljára történő szállítása a településről, illetve az onnan való
visszaszállítását jelenti.
(2) A szállításért minden esetben térítési díjat kell fizetni. A térítési díj mértéke az
üzemanyag költség (a gépkocsi üzemanyag-felhasználási normája és a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal által közzétett üzemanyagár) + 9 Ft/km +ÁFA.
(3) A falugondnoki szolgálat számára a feladat nem kötelezően teljesítendő.
Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás
12. §
(1) Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás az önkormányzat által
olyan közzétett és meghirdetett rendezvényekre vonatkozó közigazgatási területet érintő
szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat
falugondnoki szolgálat keretében való megoldását is.
A személyszállítás történhet:
- meghatározott gyülekező helyről a rendezvényre, és/vagy
- rendezvényről meghatározott településrészre, lakóházhoz.
(2) A szállítás térítésmentes.
(3) A feladat ellátása az (1) bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetében a
falugondnoki szolgálat számára kötelező feladat.
Önkormányzati rendezvények, összejövetelek szervezésével, lebonyolításával
kapcsolatos feladatok
13. §
(1) A falugondnoki szolgálat feladata önkormányzati rendezvények szervezésében,
lebonyolításában való részvétel.
A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester
irányításával kell megfelelően ellátni.
(2) Önkormányzati rendezvények, összejövetelnek számít többek között:
- képviselő-testületi ülés,
- közmeghallgatás,
- falugyűlés,
- egyéb lakossági fórum,
- önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények:
- falunap,
- gyermeknap,
- idősek napja, stb.
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(3) A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező, térítés nélküli szolgáltatás.
Kapcsolattartási feladat
14. §
(1) A falugondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát:
- az önkormányzat és a lakosság,
- az önkormányzat intézményei és a lakosság között.
A falugondnoki feladatokat ellátó köteles a lakosságtól érkező, önkormányzatot, vagy
önkormányzati intézményt érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat, egyéb információkat
haladéktalanul továbbítani a polgármester felé.
(2) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált
feladat ellátása a falugondnoki szolgálat számára kötelező.
Egyéb nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok
15.§
(1) A falugondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, lakosság érdekét szolgáló,
komfortérzetét növelő feladatot is, ha az nem ellentétes az e rendelet 1. §-ában
meghatározott céllal. A feladatokat a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület
határozza meg. Ilyen feladat különösen, a gépjárművezető észlelése alapján a toldi
lakosok hazaszállítása más településről, amennyiben a gépjárművön van szabad ülőhely
és a hazaszállítás más kötelezően ellátandó feladatot nem veszélyeztet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok a falugondnoki szolgálat számára kötelezőek és
térítésmentesek.
III.
A FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT KERETÉBEN ELLÁTANDÓ FELADATOK
RANGSOROLÁSA
16. §
A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell
ellátnia.
A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó
feladatellátással ne ütközzön.
Az egyéb - nem kötelező- szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha azok kötelező
feladatok ellátását nem veszélyeztetik.
17. §
A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi a polgármester
iránymutatása szerint.
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IV.
A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELI RENDSZERE
18. §
(1) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes
képviselőjének kérelmére történik.
(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket a falugondnoknál kell bejelenteni
személyesen, telefonon, vagy írásban. Az igények elbírálása fontossági szempont
alapján történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz
kapcsolódó igényeket.
(3) A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.
A SZOLGÁLTATÁS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS MÓDJA
19. §
(1) A falugondnoki szolgáltatás megszűnik:
a) kérelmező halálával,
b) kérelmező lemondásával
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a lemondás kizárólag írásban
történhet.
A FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSA
20. §
(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok – a szolgálat
rendelkezésére álló gépjármű segítségével – látja el. A falugondnok a feladatait a
munkaköri leírásában, valamint a polgármester utasításának megfelelően kell ellátnia.
(2) A falugondnok felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
(3) A feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti időben
köteles ellátni.
(4) Munkájához köteles használni és eseményszerűen vezetni
 a menetlevelet
 falugondnoki naplót,
 vásárlási naplót.
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(5) Az ellátottaktól átvett összegekről a falugondnok Vásárlási naplót vezet, amelyben rögzíti
az átvétel dátumát, az ellátott nevét és címét, az átvett összeget, annak felhasználási
célját, az ebből ténylegesen elköltött összeget, a visszajáró pénz összegét valamint az
áru/szolgáltatás, illetve a visszajáró pénz ellátott részére történő átadásának napját,
melynek megtörténtét az ellátott a nyilvántartásban aláírásával igazolja.
(6) A falugondnokot szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében
helyettesíteni kell. A fenntartó a falugondnok távolléte esetén is köteles a feladatot
képzett munkaerővel ellátni az adott évben előírt munkaórák teljes mennyiségében. A
helyettesítés Bojt településsel kötött együttműködési megállapodás alapján az ott dolgozó
falugondnok igénybevételével történik.
Vegyes és záró rendelkezések
21. §
Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
falugondnoki szolgálatról szóló 16/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelet.
Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént: 2014. december 10. napján 13:00 órakor.
Dr. Juhász Marica
jegyző
8. Előterjesztés Told Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának
átdolgozásáról
Béres Barnabás polgármester: Told Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának
átdolgozásáról az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Told
Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának átdolgozásáról szóló előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete Told Község Falugondnoki Szolgálata
szakmai programjának átdolgozását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2014. december 10.
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4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
67/2014. (XII. 10.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete Told Község Falugondnoki
Szolgálata szakmai programjának átdolgozását az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2014. december 10.

9. Előterjesztés Told Község Falugondnoki Szolgálata Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyására
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták.
Szervezeti és Működési Szabályzata a falugondnoki szolgálatnak még nem volt, szükséges
volt ezt is megcsinálni. Bojttal lett kötve egy szerződés, miszerint a bojti falugondnok
helyettesíti a toldi falugondnokot, ha ő éppen szabadságon van.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Told
Község Falugondnoki Szolgálata Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
szóló előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete Told Község Falugondnoki Szolgálata
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2014. december 10.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
68/2014. (XII. 10.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete Told Község Falugondnoki
Szolgálata Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2014. december 10.

10. Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2013. évi tevékenységéről
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták.
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Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
Falugondnoki Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat 2013. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
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.
69/2014. (XII. 10.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat 2013. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

11. Előterjesztés Told
munkatervéhez

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

2015.

évi

Béres Barnabás polgármester: A Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi
munkatervéről az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Told
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervéről szóló előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervét - a melléklet szerinti
tartalommal – elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, valamint kerüljön megküldésre a településen működő
intézményvezetők és civil szervezet vezetői részére.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2014. december 10.

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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70/2014. (XII. 10.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervét - a melléklet
szerinti tartalommal – elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, valamint kerüljön megküldésre a településen működő
intézményvezetők és civil szervezet vezetői részére.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2014. december 10.

12. Előterjesztés Told Község Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési tervére
Béres Barnabás polgármester: A Told Község Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési
tervéről az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Told Község
Önkormányzata a pénzkezelési szabályzat rendjének ellenőrzését a 2015. évi belső ellenőrzési
tervében elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2014. december 31.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
71/2014. (XII. 10.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Told Község
Önkormányzata a pénzkezelési szabályzat rendjének ellenőrzését a 2015. évi belső
ellenőrzési tervében elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2014. december 31.

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

Dr. Juhász Marica
jegyző
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