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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 31-én –kedd– du.
13:20 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Irodájában
megtartottrendkívüli nyilvánosüléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
Fábián Béla
Karácsony Gyula
Kolozsvári Imre Zsigmond
Tóth Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Tóth Kitti

jegyzőkönyvvezető

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. Előterjesztés Told Község Önkormányzatának 2015-2019. évekre szóló Gazdasági
Programjára
2. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének
elfogadásához
3. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés Told Község
Gazdasági Programjára

Önkormányzatának

2015-2019.

évekre

szóló

2. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének
elfogadásához
3. Különfélék
Tárgyalt napirendi pontok:
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1. Előterjesztés Told Község
Gazdasági Programjára

Önkormányzatának

2015-2019.

évekre

szóló

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, Told
Község Önkormányzatának 2015-2019. évekre szóló Gazdasági Programjátelfogadásra
javasolják.
Béres Barnabás polgármester:Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Told Község Önkormányzatának 2015-2019. évekre
szóló Gazdasági Programját, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete Told Község Önkormányzatának 2015-2019.
évekre szóló Gazdasági Programját a határozat melléklete szerinti tartalommal 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.
22/2015. (III. 31.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete Told Község Önkormányzatának
2015-2019. évekre szóló Gazdasági Programját a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal
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Melléklet a 22/2015. (III. 31.) számú TKt határozathoz:

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
GAZDASÁGI PROGRAMJA
2015-2019.
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági Programja
2015-2019.
A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor.
A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül
fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan
megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles
felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.
A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó
időszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat
képviselő- testülete egy maga által előre meghatározott egységes, célrendszer szerint
működjön és a lehetőségeknek megfelelően fejlődjön is. A gazdasági program az
önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon célkitűzéseket, feladatokat,
amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti,
gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi koncepciókhoz illeszkedve – az
önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését
szolgálják. Az előző ciklus eredményeire építve, a folyamatban lévő feladatok végrehajtásával
zökkenőmentes átmenet biztosítására törekszik a képviselő-testület. Az éves költségvetés
bevételi oldalának fokozása a cél, ennek érdekében együtt kíván működni Told Község
Önkormányzat képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal többi
településének önkormányzatával, a hivatal dolgozóival, a kistérségi társulás
önkormányzataival, valamint a Told Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával.

1. A település bemutatása
Told Község Hajdú-Bihar megyében, a Berettyóújfalui kistérségben található.
Jelenleg a lakosság több mint felét alkotó roma népesség foglalkoztatási, oktatási,
egészségügyi, jövedelmi és lakhatási helyzetére vonatkozó mutatók messze elmaradnak a
nem-roma lakosság mutatóitól. A romák integrációjának érdekében első lépésként a
következő intézkedések meghozatalára kerülhet sor: az életminőség javítása érdekében a roma
telepek felszámolására, integrált oktatás és képzés elősegítésére, a foglalkoztatás növelésére,
és az információs társadalomba való integrációra.
A gyermekek szegénységének kockázatát növelő tényező közé tartozik a szülő kereső
foglalkozásának hiánya, a nagycsaládban való nevelkedés, illetve a hátrányos lakóhely. A
gyermekszegénység kezelésének egyik kulcskérdése a szülők foglalkoztatási esélyeinek
növelése, de természetesen további eszközt jelentenek a pénzbeli és természetbeni
támogatások, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások.
A másik kiemelt társadalmi csoport az idős emberek csoportja. A magyar társadalom
elöregedő társadalom. Az elöregedés kihívásaira adott válaszok az „aktív öregedés" ezért
Toldon is egyre inkább a figyelem középpontjába kerül. Az aktív és méltó időskor érdekében
szükséges az idős emberek aktív és széleskörű részvételének elősegítése, ennek érdekében
idősbarát fizikai és társadalmi környezet megteremtése, és a közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés bővítése.
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2. Szociális helyzet a településen
Az elmúlt évek során a településen – ugyanúgy, mint országos szinten - is nőtt a szociálisan
nehéz helyzetbe kerülők száma. A település vezetése felelősséget érez a rászorulók iránt,
segítő kezet nyújt, viszont partnerséget vár azoktól, akik segíteni akarnak magukon.
Elvárható, hogy mindenki tegyen meg minden tőle telhetőt a saját szociális helyzete javítása
érdekében. Az önkormányzatnak az elmúlt években élelmiszersegély osztására nyílt
lehetősége az EU Élelmiszersegély Program keretében. Erre a jövőben is hangsúlyt kíván
fektetni az önkormányzat. A továbbiakban is folyamatosan keresni fogja azon lehetőségeket,
melyekkel a település lakóinak természetbeni formában tudnak segítséget nyújtani.
Fontos a településen élő nagyszámú, hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásának
segítése:
 Helyben történő foglalkoztatással, a lehetőség felmérése után tanfolyami képzések
helybehozásával, a megfelelő képzettség megszerzésének elősegítése
 Vidéki munkalehetőségek feltérképezésével.
 Közmunkaprogram
szervezésével
/ennek
irányításának,
hatékonyságának,
kidolgozása/.
 A mezőgazdaságból élők gazdálkodásának elősegítése /piaci lehetőségek segítése,
kapcsolatok kiépítése, a falugazdász segítségének igénybevételével.
A szociális gondoskodásra egyre nagyobb szükség van:
 idős és rászoruló emberek életvitelének segítései
 az ott folyó élet színesítésére,
 házi segítségnyújtás szélesebb körű biztosítására.
Törekedni szükséges a meglévő intézményhálózat működésének stabilizálására ésszerű
takarékossággal, pályázati lehetőségek maximális kihasználásával, minden lehetséges
normatíva igénybevételével.

3. Önkormányzat működése
Told Biharkeresztessel, Ártánddal, Bojttal és Nagykerekivel együtt alkot közös
önkormányzati hivatalt Biharkeresztes székhellyel. Az ügyintézés legnagyobb része ott
történik. A lakosság tájékoztatása testületi üléseken, közmeghallgatásokon, fórumokon,
szórólapokkal, illetve a bojti honalapon történik.
Told Község Önkormányzatának magas színvonalon gondoskodnia kell kötelező feladatainak
ellátásáról. Az önként vállalt feladatokról szóló döntéshozatalok során a Képviselő-testület
köteles figyelembe venni, hogy annak következményei nem veszélyeztethetik a kötelező
feladatok ellátásának biztonságát.
A közszolgáltatások ellátásánál nagy figyelmet kell fordítani a lakosság igényeinek,
elvárásainak lehető legcélszerűbb és legmagasabb színvonalon történő kielégítésére. A
szolgáltatások színvonalát a lehetőségekhez mérten, folyamatosan javítani kell.
Szükséges, hogy a Képviselő-testület rendszeres kapcsolatot tartson a településen
tevékenykedő vállalkozókkal, vállalkozásokkal.
Döntéshozatalnál kiemelt szempontként kezelendő, hogy a döntés szolgálja a település helyi
gazdasági élénkítését. Amennyiben az önkormányzat helyi gazdasági fejlesztést közvetlenül
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nem tud végrehajtani, úgy minden lehetséges törvényes eszközzel segítse elő az ilyen jellegű
gazdasági élénkítést célzó beruházást, munkahelyek létesítését, megtartását.

4. Az önkormányzat gazdálkodása
A gazdálkodás alapja a mindenkori elfogadott éves költségvetés. Tervezése, elfogadása,
végrehajtása során törekedni kell a hitel felvételének elkerülésére.
A beruházások, fejlesztések során kötelezően törekedni kell elnyerhető források bevonására.
A község saját bevételi forrásainak növelése korlátozott.
Az önkormányzat intézményrendszerét folyamatosan vizsgálni kell. A gazdaságos
működtetés érdekében a szükséges és elengedhetetlen változtatásokat végre kell hajtani.
A költségvetés lehetőséginek megfelelően, át kell gondolni a kötelező és önként vállalt
intézményi feladatokat. A működést és a kötelezően ellátandó feladatok végrehajtását
semmilyen más tevékenység nem veszélyeztetheti. Fontos célkitűzés, hogy valamennyi
területen gazdaságos működést érjen el az önkormányzat.
Fontos megemlíteni, hogy a központi támogatás évről évre folyamatosan csökken.
Az önkormányzat gazdálkodás politikájának az alappillérei a következők:
 Takarékos gazdálkodás és a működési költségek optimalizálása.
 A pályázati lehetőségek jobb kihasználása olyan területen is, ahol önkormányzati támogatást
lehet ezzel kiváltani.
 Önkormányzati vállalkozások indítása.
 Középületek fűtésének és világításának korszerűsítése a kiadások csökkentése érdekében.
 A közmunkával tovább csökkenteni az önkormányzat kiadásait, munkahelyek teremtése.
 Értéknövelő beruházásokkal, telekalakításokkal, egyes vagyontárgyak értékesítésével
további források nyerhetők.

5. Tervezett feladatok


A falugondnoki gépjármű üzemeltetése.



A középületek folyamatos állagmegóvása,
korszerűsítésükre, bővítésükre is sort kell keríteni.



Az iskola, könyvtár, tornaterem, felújítása, korszerűsítése, önrészének biztosítása.



Járdák, önkormányzati utak felújítása.



A falu képének alakítása.

pályázatok

segítségével

a
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Elhagyott, romos házak gazdáinak felszólítása a portájuk rendbetételére.
Tiszta, virágos porta mozgalom meghirdetése.
Temető, ravatalozó.
Épületek akadálymentesítésének folytatása.
Művelődési Ház épületének szigetelése, nyílászárók cseréje.
Épületek karbantartása.
Középületek fűtésének korszerűsítése.
Sportpálya felújítása, öltözői vizes pályázat segítségével.
Piac kialakítása, utcai padok elhelyezése.
A temető és környékének rendbetétele, előtető, kinti padok, szemétlerakó helyek
kialakítása.
 Dűlőutak, belső utak gondozása.

6. Tervezett bevételek
Saját bevételek - intézményi tevékenységek bevételei, helyi adók,
Átengedett megosztott bevételek,
Átvett pénzeszközök,
Állami hozzájárulások és támogatások.

7. Településfejlesztés, településrendezés, gazdaságfejlesztés















El kell készíteni Told Község Településrendezési tervét. Törekedni kell arra, hogy
összhangban legyen a megyei, és kistérségi tervekkel, biztosítsa a község
fejlesztésének ésszerű lehetőségét.
Segíteni szükséges a vállalkozások pályázati tevékenységét.
A település egész területén a közterületek folyamatos tisztántartása, fejlesztése.
Belvízrendezési terv felülvizsgálata. A külterületi csatornák tisztítása, a belvízelvezető
rendszer folyamatos karbantartása, sikeres pályázat esetén a hiányzó részeinek
kiépítése. Meglévő önkormányzati utak, járdák, parkok felújítása.
Járdaépítés, a meglévő balesetveszélyessé vált szakaszok folyamatos felújítása.
A közterületek rendben tartása önkormányzati feladat, de a lakosságnak és a
vállalkozásoknak is teljesíteni kell a helyi rendeletek által rájuk rótt teendőket
(ingatlan előtti közterületek rendben tartása, tiltott hulladéklerakás, szemetelés
elkerülése).
Játszóterek felújításának tervezése, folytatása, új játszótér kialakítása.
Önkormányzati dűlőutak folyamatos karbantartása, gazdák, tulajdonosok bevonásával.
Az infrastruktúra fejlesztése, folyamatos karbantartása.
A Rendőrkapitányság által kihelyezett körzeti megbízott részére iroda biztosítása.
Együttműködés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a pályázati lehetőségek
maximális kihasználása érdekében.
Polgárőrség létrehozása.
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8. A köztisztaság és településtisztaság fenntartása
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az
Önkormányzat:
 továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról;
 évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,
 évente egy alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek,
valamint a tanulók bevonásával,
 biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban
legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
 gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság-mentesítéséről és a hó
eltakarításról.
 A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az önkormányzat
gondoskodik.

9. A közbiztonsághelyi feladatainak ellátása
Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása
érdekében:
 támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen
programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél,
 támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív
tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja az eszközbeszerzéseket),
 javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
 felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető
körülményekre.

Told, 2015. március 26.
Béres Barnabás
polgármester
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2. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének
elfogadásához
Béres Barnabás polgármester: A képviselők Told Község 2015. évi közbeszerzési tervéről az
előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Told
Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester:Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Told Község 2015. évi közbeszerzési tervét,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési
tervét a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2015. március 31.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
23/2015. (III. 31.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi
közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2015. március 31.

Melléklet a 23/2015. (III. 31.) számú TKt határozathoz:
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Told Község Önkormányzata
2015. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés
tárgya

Irányadó eljárásrend
(nemzeti/közösségi)

Tervezett eljárási típusa
(Nyílt/meghívásos/
Tárgyalásos)

A közbeszerzés
becsült értéke
(nettó Ft)

A közbeszerzési
eljárás
megindításának
tervezett időpontja

A szerződés
teljesítésének
várható
időpontja vagy a
szerződés
időtartama

A közbeszerzési
eljárást
lebonyolító
szervezet
(hivatal/külső
szervezet)

I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás
III. Szolgáltatásmegrendelés

Készítette:

Jóváhagyta:

……………………………………..

……………………………………..

Dr. Juhász Marica

Béres Barnabás

Jegyző

polgármester

2015. március 26.

2015. március 26.
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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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