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Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-én –szerda– du.
13:15 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzői Irodájában
megtartott 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. 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 képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 16/2004.
(XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a „belterületi közutak karbantartása start program keretein belül”
kérelemhez való csatlakozásról
5. Szóbeli előterjesztés Majális megrendezéséről
6. Előterjesztés 2015. évi gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés
biztosítása céljából nyújtott támogatás igénylésére
7. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Elfogadott napirendi pont:
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 képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló
16/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a „belterületi közutak karbantartása start program keretein belül”
kérelemhez való csatlakozásról
5. Szóbeli előterjesztésMajális megrendezéséről
6. Előterjesztés 2015. évi gyermekszegénység elleni program keretében nyári
étkeztetés biztosítása céljából nyújtott támogatás igénylésére
7. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
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 képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
Az autó elszámolás folyamatban van. A Porche Bank még nem küldte meg a kötvényt a casco
biztosításról. Az olajtök vetése a jövő hét folyamán történik meg, az olajtökprés is
megérkezett.
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
határozatokvégrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló
jelentést.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2015. április 29.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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24/2015. (IV. 29.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete, elfogadja a lejárt határidejű
határozatokvégrehajtásáról 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. április 29.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták.
Az önkormányzatnak nincsenek számlatartozásai. A szociális földprogramra kapottösszegből
megvásárlásra kerültek a vetőmagok, melyek kiosztásra kerültek a családok részére.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
község pénzügyi helyzetét, 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. április 29.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
25/2015. (IV. 29.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2015. április 29.

3. Előterjesztés a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló
16/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Béres Barnabás polgármester: A képviselőka képviselő-testület egyes hatásköreinek
átruházásáról szóló 16/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést megkapták.
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Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,a
képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 16/2004. (XI. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetetelfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester:Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-ea képviselőtestület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 16/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
módosításával.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. ( IV. 30.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 16/2004. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárvaaz alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló
önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

16/2004.

(XI.

30.)

„A polgármesterre és jegyzőre átruházott hatáskörök
1. §
(1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi feladat-és hatásköröket:
a) A rendkívüli települési támogatással kapcsolatos ügyek;
b) Köztemetés engedélyezése;
c) Térítési díjjal kapcsolatos ügyek"
(2) A képviselő-testület a jegyzőre ruházza át a települési támogatással kapcsolatos ügyeket.”
2. §
Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
Béres Barnabássk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént:
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Told, 2015. április hó 30. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
4. Előterjesztés a „belterületi közutak karbantartása start program keretein belül”
kérelemhez való csatlakozásról
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták.
A kistérség által szervezett járda program 2015. május 6. napján indul, melynek Toldra eső
önereje 103.526 Ft.Az önerő a költségvetésből fedezésre kerül.
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:
A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása a belterületi közutak karbantartása
start program keretein belül járda építésre nyújtott be pályázatot a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatal I. Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez. Ezen
pályázathoz csatlakozik Told település is.
A pályázat keretében elszámolt dologi költség 86 %-ban támogatott, 14 % önerő vállalása
mellett.
A foglalkoztatás időtartama a 8 fő napi nyolc órában foglalkoztatott segédmunkás esetében
2015. 05. 06-tól 2016. 02. 16-ig tart.
Beruházási és dologi költség önereje:

103.526 Ft.

Told Község Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt Told Község Önkormányzat a 2015. évi költségvetés terhére
biztosítja.
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.
26/2015. (IV. 29.) számú TKt határozat:
A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása a belterületi közutak
karbantartása start program keretein belül járdaépítésre nyújtott be pályázatot a HajdúBihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatal I. Járási Munkaügyi
Kirendeltségéhez. Ezen pályázathoz csatlakozik Told település is.
A pályázat keretében elszámolt dologi költség 86 %-ban támogatott, 14 % önerő
vállalása mellett.
A foglalkoztatás időtartama a 8 fő napi nyolc órában foglalkoztatott segédmunkás
esetében 2015. 05. 06-tól 2016. 02. 16-ig tart.
Beruházási és dologi költség önereje:

103.526 Ft.
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Told Község Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt Told Község Önkormányzat a 2015. évi költségvetés terhére
biztosítja.

Felelős: Béres Barnabás polgármester
Határidő: azonnal

5. Szóbeli előterjesztés Majális megrendezéséről
Béres Barnabás polgármester:A településen hosszú idő után a költségvetés lehetővé teszi,
hogy idén május 30-án Majális kerüljön megrendezésre. A Majálison a délelőttifocimeccsen
kívül különböző erőpróbákban vehetnének részt a falu lakosai.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a majális megrendezésére 100.000 Ft-ot biztosítson a
2015. évi költségvetése terhére.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Tóth Attila képviselő: Egyetért a Majálison szervezett programokkal, valamint örül, hogy
ennyi idő után idén sikerül Majálist rendezni a falu lakosságának.
Béres Barnabás polgármester:Miveltovábbi kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 30. napján tartandó majális
ünnepségre 100.000 Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2015. május 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
27/2015. (IV. 29.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 30. napján tartandó
majális ünnepségre 100.000 Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetése terhére.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2015. május 30.

6. Előterjesztés 2015. évi gyermekszegénység elleni program keretében nyári
étkeztetés biztosítása céljából nyújtott támogatás igénylésére
Béres Barnabás polgármester:Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták,
megismerték azt.
Idén is lehetősége van a településnek arra, hogy nyári gyermekétkeztetésben részesítse azokat
a 0-18 éves korú gyermekeket, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek.
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Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi gyermekszegénység elleni program
keretében nyári étkeztetés biztosítására állami támogatására igényt nyújt be.
A nyári étkeztetés címén igénybe vehető állami támogatás egy gyermekre jutó napi összege
440 forint.
Biharkeresztesenaz ebéd rezsivel növelt ára: 440 Ft/fő/nap.
Told leghátrányosabb helyzetű települési önkormányzatnak minősül, így valamennyi
rászoruló gyermek után önerő nélkül igényel támogatást.
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.
28/2015. (IV. 29.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi gyermekszegénység elleni
program keretében nyári étkeztetés biztosítására állami támogatására igényt nyújt be.
A nyári étkeztetés címén igénybe vehető állami támogatás egy gyermekre jutó napi
összege 440 forint.
Biharkeresztesenaz ebéd rezsivel növelt ára: 440 Ft/fő/nap.
Told leghátrányosabb helyzetű települési önkormányzatnak minősül, így valamennyi
rászoruló gyermek után önerő nélkül igényel támogatást.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal.

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

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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