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Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-én – csütörtök –
de. 08:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Irodájában
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Karácsony Gyula
Kolozsvári Imre Zsigmond
Tóth Attila
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alpolgármester
képviselő
képviselő
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Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Tóth Kitti

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek:
Varga Zoltánné

könyvtáros

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 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 26.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról
5. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös
tevékenységéről szóló tájékoztatásra

Önkormányzati

Hivatal

2014.

évi

6. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2014. évi munkájának értékelésére
Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének elfogadására
7. Előterjesztés társulási megállapodások felülvizsgálatára
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8. Különfélék
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 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 26.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról
5. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
6. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2014. évi munkájának értékelésére
Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének elfogadására
7. Előterjesztés társulási megállapodások felülvizsgálatára
8. 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: A képviselők az előterjesztést megkapták.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy március 1. napjával új programok indulnak, a
pályázatok benyújtása folyamatban van. A közmunkaprogrammal kapcsolatban Told leválik
Biharkeresztesről, ahogy környező települések is teszik, és mindenki önállóan fogja csinálni.
Kéri 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
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Határidő:

2015. január 29.

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
1/2015. (I. 29.) 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
2015. január 29.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
község pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2015. január 29.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
2/2015. (I. 29.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2015. január 29.

3. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 26.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
Béres Barnabás polgármester: A képviselők a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 26.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megkapták, megismerték azt.
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Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
szóló 4/2014. (III. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
szóló 4/2014. (III. 26.) számú 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
1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 143.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Told Község Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 26.) számú önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (9) bekezdése hatályát veszti.
2. §
A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és
ártalmatlanító helyre történő elhelyezését végző kötelezett közszolgáltató Told község
közigazgatási területén Jónás Brigitta Angéla egyéni vállalkozó (4110 Biharkeresztes,
Kazinczy u. 8/A) látja el.”
3. §
A Rendelet 4.§ (1), (2), (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
4. § (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.
(2) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen a
szennyvízcsatorna hálózat kiépült és a csatornahálózatra az ingatlantulajdonos a rákötési
lehetőséggel élt, a szennyvizet csak a csatornahálózaton keresztül szabad elvezetni.
(3) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő
elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási
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szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított
közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.
(4) A 4.§ (3) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa az ingatlanán keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott
módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.”
4. §
A Rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A közszolgáltatási szerződésben minden esetben rögzíteni kell a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LXXV. törvényben, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.
(XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.”
5. §
A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra
készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben
megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.”
6. §
A Rendelet 7.§ (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(9) Az ingatlantulajdonos köteles az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást
megfelelő rendszerességgel, de legalább évente 1 alkalommal igénybe venni, és a
közszolgáltatást időben elvégeztetni, valamint az elvégzéséhez szükséges feltételeket
biztosítani.”
7. §
A Rendelet az alábbi 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. Az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra
vonatkozó szabályok
(1) Üdülőingatlan: az, az ingatlan, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként tartanak
nyilván, abban állandó jelleggel senki sem tartózkodik, azt tulajdonosa a használati szezonban
(április 15. és október 15. között) csak üdülésre, vagy üdültetésre használja.
(2) Időlegesen használt ingatlan: a pihenésre, üdülésre, egyéb célra használt olyan ingatlan,
amelyet az ingatlantulajdonos nem a teljes naptári évben, legalább 4 hónapig nem használja,
ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, azonban a közműves
ivóvízellátást igénybe veszik.
(3) Nem használt ingatlan: az, az ingatlan, ahol a közműves ivóvízellátást nem veszik
igénybe, valamint ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek.
(4) Az ingatlantulajdonos, az üdülő-ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás
igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha az ingatlanán életvitelszerűen senki sem
tartózkodik, vagy az ingatlan beépítetlen és az ingatlanon háztartási szennyvíz nincs, és nem
is keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.
(5) Az ingatlantulajdonos 10 napon belül köteles a közszolgáltatónak bejelenteni amennyiben
a mentesítésre okot adó feltételek bármelyikében változás következik be.
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(6) Az üdülő-ingatlantulajdonos a közszolgáltatást tárgyév április 1-től szeptember 30-ig
köteles igénybe venni e rendelet szabályai szerint.
(7) Az üdülőingatlanokra vonatkozó egyéb sajátos szabályozást nem állapít meg Told Község
Önkormányzat Képviselő-testülete.
8. §
A R. 1. számú melléklete helyébe a következő 1. számú melléklet lép:
„1.sz. melléklet a 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelethez
2014. április 1-től érvényes
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és ártalmatlanításának
egységnyi díjtétele (ürítési díj)
A
Szennyvízártalmatlanítás
díjtétele
Nettó díj Ft/m3

Megnevezés

Közüzemi
szennyvízcsatornával
ellátott ingatlan,
közüzemi
szennyvízcsatornával
el nem látott
ingatlan, gazdasági
társaságok
kommunális
szennyvize
lakossági,
intézményi 1m3

B
Szennyvízszállítás
díjtétele
Településrész
Told

415

C
Ürítési díj
összesen

Nettó
díj
Ft/m3

Nettó díj Ft/m3

1185

1600

Az ürítési díj az áfát nem tartalmazza.”
9. §
Ez a rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

Béres Barnabás sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
7

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2015. január 30. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző

4. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról
Béres Barnabás polgármester: A képviselők a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati
rendeletről szóló előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a
köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendeletet elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a köztisztaság
fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezettel.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésének
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a köztisztaság fenntartásáról az alábbi
rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:
A rendelet célja és hatálya
1. §
(1) A rendelet célja az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet
megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása.
(2) A rendelet célja továbbá Told község területére vonatkozó kötelező érvényű magatartási
szabályok megállapításával elősegíteni a település területén a köztisztaság fenntartását, a
köztisztaság helyzetének fokozatos javulását.
(3) Az önkormányzati rendeletben előírtak betartása elsőrendű közegészségügyi,
környezetvédelmi és településképi szempontból is fontos, ezért a rendelet végrehajtásában
mindenki köteles közreműködni.
2. §
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A rendelet hatálya Told község közigazgatási területén élő valamennyi természetes és jogi
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, valamint a község területén
elhelyezkedő valamennyi ingatlanra kiterjed.
Fogalmi meghatározások
3.§
E rendelet alkalmazásában:
a) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb.) szolgáló más épületek,
továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek – valamint a
közterületek tisztán tartása.
b) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban a közigazgatási területen belül közterületként
nyilvántartott földrészlet (közút, járda, tér, közpark) továbbá az építmények közhasználatra
átadott része (épületárkád alatti járda, aluljáró) tulajdonostól függetlenül.
c) Tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése
illetőleg pormentesítése.
A közterületek tisztán tartásával kapcsolatos kötelezettségek és tilalmak
4.§
(1) Told község köztisztaságának megőrzésében mindenki köteles hatékonyan közreműködni
és minden olyan tevékenységtől, magatartástól tartózkodni, mellyel a települési környezetet
szennyezné, fertőzné.
(2) A közterületen szemetet, hulladékot elhelyezni, elhagyni vagy eldobni tilos, szemetet,
hulladékot kizárólag az utcai szemétgyűjtőbe szabad dobni.
(3) Az önkormányzat által szervezett lomtalanítást kivéve tilos a közterületen elhelyezett
hulladékgyűjtő edények, konténerek mellé, köré a hulladék, veszélyes hulladék, illetve egyéb
lomok elhelyezése.
(4) Tilos a közterületen elhelyezett a szelektív hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigetek
edényzetét megrongálni, eltávolítani, vagy bele nem való hulladékot beletenni.
(5) Tilos az úton, járdán, illetve a közterületen elhelyezett műtárgyak, műemlékek, szobrok,
épületek, valamint közlekedési berendezések, jelzések, táblák összefirkálása, elmozdítása,
valamint megrongálása.
(6) Élő vízfolyásba, belvízelvezető csatornába, árokba szennyvizet, trágyalevet, vagy más
szennyezett folyadékot, egészségre ártalmas anyagot bevezetni tilos.
(7) A parkosított, füves területet rendeltetésétől eltérően használni, illetve az ingatlanok
tulajdonosai által az ingatlanok elé a közterületre ültetett növények rongálása, letaposása,
valamint leszakítása tilos.
(8) Közterületen állatot legeltetni tilos.
(9) Bűzös, vagy szennyező anyagot kizárólag légmentesen lezárt tartályban, illetőleg csak oly
módon szabad szállítani, hogy a szállítmányból semmi ki ne hulljon, por- és csepegés ne
keletkezzen. Ha a szállítás, vagy a rakodás során a közterület mégis szennyeződne, úgy a
szennyeződést előidéző köteles azt saját költségén haladéktalanul eltakarítani, megszüntetni
és a közterület eredeti állapotát visszaállítani.
Az ingatlanok és a közterületek tisztán tartása
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5.§
(1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója,
illetve haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában levő
ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig a használó, illetve – a bérleti
jogviszony esetén – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni. Ezen
belül:
a) a lakó – és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének
(kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, felvonó, mosókonyha, szárító, pince – és padlásrész,
közös illemhely, hulladékledobó és – gyűjtő, udvar stb.) tisztaságáról, rendszeres
takarításáról, rovar – és rágcsálómentesítéséről a tulajdonosnak,
b) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségeknek, továbbá a nem lakás céljára
szolgáló helyiségeknek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres
takarításáról, rovar – és rágcsálómentesítésről pedig a használónak kell gondoskodnia.
c) Közvetlenül az üzletek, intézmények, szórakoztató és vendéglátó egységek, árusító helyek,
üzletek előtt, körül levő járda, járda hiányában a gyalogos közlekedésre szolgáló útszakasz
tekintetében az ingatlan használója, bérlője, üzemeltetője ezek hiányában a tulajdonos köteles
a 6.§-ban meghatározott köztisztasági feladatokat ellátni, elvégezni, nyitva tartás ideje alatt
tisztán tartani.
6.§
Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni:
a) az ingatlan és az ingatlan előtti járda, valamint a járda és az út közötti terület gondozásáról,
tisztán tartásáról
b) a gyomnövények eltávolításáról, kaszálásáról, allergén növények, illetve a parlagfű
irtásáról
c) csapadékvíz lefolyásáról
d) hulladék összegyűjtéséről
e) hó eltakarításáról
f) járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.
Síkosság mentesítés
7.§
(1) Az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok (járda
hiányában egy méter széles területsáv), lépcsők síkosság mentesítéséről az ingatlan
tulajdonosa, használója folyamatosan köteles gondoskodni.
(2) Síkosság mentesítésre elsősorban környezetkímélő anyagok (homok, salak, fűrészpor stb.)
használhatóak.
(3) Só felhasználása díszburkolatokon, közutakon tilos. Amennyiben sóval történik a
közterület síktalanítása, a só és hordozóanyag aránya legfeljebb 1:5 arányú lehet.
(4) A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni vagy eltávolítani,
hogy sem a gyalogos - és gépjárműforgalmat, sem pedig a járda melletti víznyelők működését
ne akadályozza és a hó megcsúszás veszélye kizárt legyen.
(5) Hórakást tilos elhelyezni:
- útkereszteződésben
- útburkolati jeleken
- tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén
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- kapubejáró elé annak teljes szélességében
- gyalogátkelő helyen
Építéssel, bontással összefüggő köztisztasági feladatok
8.§
(1) Az építési területen és az építés közvetlen környékén a szennyezést okozó, ha annak
személye nem állapítható meg, akkor a terület tulajdonosa vagy használója köteles biztosítani
a tisztaságot, gondoskodni az úttestre, járdára való sárfelhordás, egyéb szennyezés folyamatos
megszüntetéséről.
(2) Építési, bontási, felújítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az annak során keletkezett
hulladék, kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetését és a
közlekedést ne akadályozza, valamint a növényzetet ne károsítsa.
Hulladék szállítása
9.§
(1) Közterületen szilárd és folyékony hulladék csak az erre vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, a környezet lehető legnagyobb kíméletével és úgy szállítható, hogy a
szállítmányból kihullás, kiporzás, csepegés, elszóródás ne keletkezzen.
(2) Amennyiben a szállítás közben a közterület szennyeződne, a szállítást végző köteles azt
eltávolítani – szükség szerint fertőtleníteni – és a további szennyeződés megakadályozásáról
gondoskodni, egyben viseli ennek költségeit és egyéb következményeit.
Az Önkormányzat közterület tisztán tartásával kapcsolatos feladatai
10.§
Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közterület tisztítását, valamint a téli síkosság
mentesítését az Önkormányzat maga végzi.
Közigazgatási bírság
11.§
A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg az, aki a rendelet 6. és 7.§-ban
foglaltakat nem tartja be. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő 30.000 Ft-ig
terjedő adók módjára behajtható közigazgatási bírsággal sújtható.

Záró rendelkezés
16.§
11

E rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba.
Béres Barnabás sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2015. január 30. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
5. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót
elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése f) pontja alapján
megtárgyalta és elfogadja.
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.
3/2015. (I. 29.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése f)
pontja alapján megtárgyalta és elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

6. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2014. évi munkájának értékelésére
Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének elfogadására
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Béres Barnabás polgármester: A képviselők a közművelődési intézmények 2014. évi
munkájának értékelésére Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének
elfogadásáról az előterjesztést megkapták.
Varga Zoltánné könyvtáros: Ismerteti a beszámolót. A tavalyi évhez képest nőtt a
látogatottság 13 főre, azonban még így is kevesen járnak a Könyvtárba.
Karácsony Gyula képviselő: Nagy jelentőséggel bír az Internet hozzáférés a mai világban,
mert az iskoláskorú gyerekek is az Interneten tájékozódnak, nem mennek a könyvtárba.
Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslatot:
1. Told Község Önkormányzati Képviselő-testülete Községi Művelődési Ház és Könyvtár
–2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. Told Község Önkormányzati Képviselő – testülete a Községi Művelődési Ház és
Könyvtár 2015. évi munkatervét jóváhagyja.
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.
4/2015. (I. 29.) számú TKt határozat:
1. Told Község Önkormányzati Képviselő-testülete Községi Művelődési Ház és Könyvtár
–2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. Told Község Önkormányzati Képviselő – testülete a Községi Művelődési Ház és
Könyvtár 2015. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

7. Előterjesztés társulási megállapodások felülvizsgálatára
Béres Barnabás polgármester: A társulási megállapodások felülvizsgálatáról szóló
előterjesztést a képviselők megkapták.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Béres Barnabás polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett,
kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási
megállapodás egységes szerkezetbe foglalt módosítását, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
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Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
5/2015. (I. 29.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az Óvodai
Társulás társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalt módosítását, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
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.
6/2015. (I. 29.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

8. Különfélék

K/1. Előterjesztés ivóvíz közüzemi közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés
elfogadására
Béres Barnabás polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést
megkapták. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel közös megegyezéssel kívánják
megszünteti az üzemeltetési szerződést. A Debreceni Vízmű Zrt-ben való tulajdonossá
váláshoz 10.000 Ft névértékű részvényvásárlásra van lehetősége az önkormányzatnak.
szerződés megszűnésének napjától a Debreceni Vízmű Zrt. útján szeretnék biztosítani az
ivóvíz szolgáltatást.
Közgyűlésen vett részt a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt -nél, ahol döntés született,
hogy március 1-ig szükséges megkötni a szerződést az új közszolgáltatóval.
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Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri az a képviselő-testület tagjait szavazzanak,
elfogadják-e, az előterjesztés szerinti I. alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel, Önkormányzat tulajdonában lévő vízművek üzemeltetése
tárgyában megkötött szerződést közös megegyezéssel megszünteti.
A szerződés megszűnése a Debreceni Vízmű Zrt-vel kötött szerződés hatályba lépésének
napja.
Felhatalmazza Béres Barnabás polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
folyamatos
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
7/2015. (I. 29.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel, Önkormányzat tulajdonában lévő vízművek
üzemeltetése tárgyában megkötött szerződést közös megegyezéssel megszünteti.
A szerződés megszűnése a Debreceni Vízmű Zrt-vel kötött szerződés hatályba
lépésének napja.
Felhatalmazza Béres Barnabás polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
folyamatos

Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti, alábbi II. határozati javaslatot:
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Debreceni Vízű Zrt. felé az
önkormányzat részvényvásárlási szándékát jelezze, és jelen határozatban foglaltak
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
folyamatos
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
8/2015. (I. 29.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű
Zrt-ben tulajdonossá kíván válni, és ennek érdekében 10.000 Ft értékű részvényt kíván
vásárolni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Debreceni Vízű Zrt. felé az
önkormányzat részvényvásárlási szándékát jelezze, és jelen határozatban foglaltak
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
folyamatos

Béres Barnabás polgármester: Kéri az a képviselő-testület tagjait szavazzanak, elfogadják-e,
az előterjesztési szerinti alábbi III. határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ivóvíz szolgáltatást a
jövőben, azaz a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt által kötött szerződés
megszűnésének napjától a Debreceni Vízmű Zrt (4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) útján
kívánja biztosítani.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2015. február 15.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
9/2015. (I. 29.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ivóvíz
szolgáltatást a jövőben, azaz a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt által kötött
szerződés megszűnésének napjától a Debreceni Vízmű Zrt (4025 Debrecen, Hatvan u.
12-14.) útján kívánja biztosítani.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2015. február 15.

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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