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JEGYZŐKÖNYV
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alpolgármester

Karácsony Gyula
Tóth Attila

képviselő
képviselő

Dr. Köstner Dávid
Tóth Kitti

aljegyző
jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Kolozsvári Imre Zsigmond képviselő
Meghívottak, vendégek:
kb. 18 fő helyi lakos
Béres Barnabás polgármester köszönti a közmeghallgatás alkalmából megjelenteket, a
község lakosságát, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott
képviselőből 4 fő jelen van, a közmeghallgatási ülést 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 ponttal.
Javasolt napirend:
1. Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra:
• a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról,
• a beszedett adók összegéről,
• az önkormányzat költségvetési helyzetéről,
• az önkormányzat vagyoni helyzetéről
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirend:
1. Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra:
• a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról,
• a beszedett adók összegéről,
• az önkormányzat költségvetési helyzetéről,
• az önkormányzat vagyoni helyzetéről
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Tárgyalt napirend:
1. Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra:
• a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról,
• a beszedett adók összegéről,
• az önkormányzat költségvetési helyzetéről,
• az önkormányzat vagyoni helyzetéről
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.
Mohácsi Géza toldi lakos: Az állam milyen módosításokat tervez a szociális segélyekkel?
Béres Barnabás polgármester: Még nem lehet tudni pontos információkat arról, hogy milyen
segély típusok maradnak, és mik szűnnek meg. Híradásokból lehetett hallani, hogy az
óvodáztatási támogatást meg akarja szüntetni a Kormány, teljes körű lesz az óvodáztatás így
nem lesz szükség erre a támogatásra. Az aktív korúak ellátását, foglalkoztatást helyettesítő
támogatást a Járási Hivatalok veszik át, onnan kell majd igényelni. Az önkormányzatnál az
állam a közmunka programokat szeretné továbbra is előtérbe helyezni.
Míg az állam támogatja a start munkaprogramokat, addig az önkormányzat maximálisan
kihasználja a lehetőségeket, hogy minél több embert hívjon be közmunkára. A Kormány azt
szeretné a jövőben, hogy 100%-os legyen a foglalkoztatottság, ne legyen senki segélyre
szorulva.
Történnek meghosszabbítások a közmunkaprogramokban. Azoknak a személyeknek, akiknek,
lejár a közmunkájuk december 31-el, azok meg lesznek hosszabbítva 2015. február 28-ig. Ezt
követően pedig márciustól indulnak az újabb programok.
Nagy Sándor Lászlóné toldi lakos: Az önkormányzat segítségét kéri, abban, hogy a Rákóczi
utcát töltsék fel, valamint, hogy a vizet engedjék le, mert mikor esős idő van, nem tud kijönni
az utcából, annyira felhalmozódik a sár.
Béres Barnabás polgármester: Megoldást biztosít az önkormányzat a felvetett probléma
megoldására.
Mohácsi Géza toldi lakos: Nem ért egyet azzal, hogy ha az önkormányzat ki küld 2 embert
egy utcába, hogy vágják le a gazt, akkor azt az utcát miért nem fejezik be?
Béres Barnabás polgármester: A probléma, hogy a 6 fűkaszából csak 3 darab volt használható,
mivel folyamatosan hibásodtak meg a gépek. Jelen pillanatban is 2 fűkasza üzemel.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Miért az önkormányzattól várja el a lakosság, a gaz és
gyommentesítést? Csak önkormányzati területen van kötelezettsége az önkormányzatnak a
kaszálásra, valamint a gyommentesítésre, minden más területen, az utcafront előtt a járdáig, a
telektulajdonos kötelezettsége. Az önkormányzat másnak a telkére nem mehet be.
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Mohácsi Géza toldi lakos: Az önkormányzatnak meg kellene keresni az üres, elhagyott
telkeknek a tulajdonosát és fel kellene szólítani, hogy vágja le a gazt. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, bírságot kell szabni a tulajdonosokra.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Az önkormányzatnak jelenleg nincs bírságolási lehetősége. 2012.
április 15-én a szabálysértési törvény módosításával a Jegyző már nem szabálysértési hatóság.
Addig számos rendeletben megtalálhatóak voltak szabálysértési passzusok, melyeket ki kellett
venni. A Kormányhivatallal történt egyeztetést követően néhány rendeletben szerepelni fog a
közigazgatási bírságolás lehetősége. Ezen rendelet-tervezeteket januárban fogja tárgyalni a
képviselő-testület, ha elfogadja, akkor a rendeletbe belekerül a közigazgatási bírságolás
lehetősége. Nem könnyű a telek tulajdonosakat megtalálni a román határ közelsége miatt
előfordulhat, hogy román állampolgár az ingatlan tulajdonosa.
Béres Barnabás polgármester: Ha továbbra is lesz rá lehetőség, akkor az önkormányzat
mindenki előtt levágja a gazt.
Mohácsi Géza toldi lakos: A rágcsálók nagyon elszaporodtak az utcájukba, miért nem lehet
irtást szervezni a településen?
Béres Barnabás polgármester: Az a probléma a rágcsálók irtásával, hogy ha valakinek a
portájára bekerül a méreg, és azt megeszik a jószágok, akkor elpusztulnak. Pár évvel ezelőtt
már volt rágcsáló irtás, amiből problémák voltak, mivel tyúkok, hízók pusztultak el.
Mohácsi Géza toldi lakos: A mellettük lévő ingatlanon található házfal és annak kéménye
életveszélyes. Nem lehetne azt lebontani?
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Az életveszély megállapítása nem az önkormányzat feladata, a
Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Építéshatóság hatáskörébe tartozik. Az önkormányzatnak
semmi köze nincs ahhoz a tulajdonhoz. Tulajdonsértést követnének el azzal, ha hozzá
nyúlnának, még akkor is, ha az életveszély elhárítása miatt történne. Össze kell írni, azokat az
ingatlanokat, amelyek a lakosság szerint életveszélyesek, és kezdeményezni szükséges az
életveszély megállapítását a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Építéshatóságánál.
Horváth Sándorné toldi lakos: Sok a kóbor kutya, ez ellen nem lehetne valamit tenni?
Béres Barnabás polgármester: Ezt a problémát jelezni kell az önkormányzat felé, amit
továbbítanak Biharkeresztesre, onnan küldenek ki embereket, akik befogják a kóbor kutyákat,
és elviszik.
Török Lajos toldi lakos: Megköszöni a Polgármester úr beszámolóját, valamint megköszöni a
megtermelt burgonyát és hagymát, ami kiosztásra került a falu lakosságának, de úgy gondolja,
hogy a Polgármester úr nem mondta el a legfőbb célokat. Véleménye szerint a község az
elmúlt években semmit nem fejlődött. A kultúrház ki van adva bérbe? Ezzel nem ért egyet. A
kultúrház legyen a községé. A közmunkásoknak, hogy kell dolgozniuk? Nem ért egyet azzal
sem, hogy a falubusz napjába 5-6-szor megy. A bolt nyitva tartása sem átlátható.
Béres Barnabás polgármester: Ha valaki szeretne valami rendezvényt, esküvőt, bált,
szervezni, akkor lehetősége van rá. A szerződésbe úgy van belefoglalva, hogy ha az
önkormányzatnak, vagy magánszemélynek szüksége van a Művelődési Házra, bármikor
igénybe vehetik. Minden hónapban 70.000 Ft-ot fizet az Igazgyöngy Alapítvány a Művelődési
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Ház használatáért. A közmunkások foglalkoztatása munkaidő és munkarend szerint történik.
A falubusz valóban sokat megy, de ez a céljával teljesen összhangban van. A boltnak van
nyitva tartása és ennek megfelelően lehet nyitva találni.
Karácsony Gyula képviselő: Az a jó, ha minél többet megy a falubusz, mivel ez a lakosság
érdekeit szolgálja.
Mohácsi Géza toldi lakos: A majális jövőre hol lesz megtartva? Már idén is azt az ígéretet
kapta, hogy lesz majális, ami azonban nem valósult meg.
Béres Barnabás polgármester: A focipályán lesz megtartva. Az a probléma, hogy forrást nem
könnyű találni, ha nem kapnak támogatást, akkor nehéz saját önerőből megrendezni.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Feladat alapú finanszírozás van, az állam a kötelező feladatokra
ad pénzt, ami nem biztos, hogy elengedő, ezért még az önkormányzatnak ki kell pótolnia saját
forrásból. Saját bevétele Told Községnek sajnos minimális. Ha pályázat nincs rá, akkor nehéz
megszervezni az ilyen típusú rendezvényeket.
Béres Barnabás polgármester: Köszöni a részvételt, és a megtisztelő figyelmet, mindenkinek
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett kéri a képviselő-testületet, szavazzanak,
elfogadják-e a közmeghallgatás beszámolóját, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóhelyi környezet állapotának
alakulásáról, a beszedett adók összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről,
önkormányzat vagyoni 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.
63/2014. (XII. 10.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóhelyi környezet állapotának
alakulásáról, a beszedett adók összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről,
önkormányzat vagyoni helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2014. december 10.
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Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester a közmeghallgatás
ülését bezárta.

kmft.

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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