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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25-én –szerda–
du. 14:20 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Irodájában
megtartott nyilvános üléséről
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 települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves összefoglaló
elfogadására
5. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának
módosításhoz
6. Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről
7. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
8. Különfélék
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5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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 települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves
összefoglaló elfogadására
5. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának
módosításhoz
6. Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről
7. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
8. 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.
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
Határidő:
2015. november 25.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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61/2015. (XI. 25.) 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. november 25.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a község pénzügyi helyzetérőlaz
előterjesztést megkapták.
Az önkormányzatnak nincsenek tartozásai. Időarányosan minden ki lett fizetve.
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: azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
62/2015. (XI. 25.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő: azonnal
3. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Béres Barnabás polgármester:A képviselők a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításárólazelőterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
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Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,a
települési
támogatásokról
szóló
4/2015.
(II.
26.)
önkormányzati
rendelet
módosításátelfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester:Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-ea települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.)
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
14/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete
a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól
szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában,az 58/B. § (2)
bekezdésében, illetve a 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is – az önkormányzat által pénzben
és természetben nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról a következő rendeletet
alkotja:
1. §
A települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
rendelet) 5.§-az alábbi g-i) ponttal egészül ki:
„g)
óvodáztatási hozzájárulás
h)
idősek és rászorultak karácsonyi támogatása
i)
szociális célú tüzelőanyag támogatás”
2.§
A rendelet 10/A. §-a helyébe az alábbi 10/A. § kerül:
(1) „Évente kétszer iskoláztatási támogatásra jogosult szülőjének kérelmére, nagykorú
tanuló/hallgató esetén saját kérelmére, az a tanuló vagy hallgató, aki legalább egy éve
Toldi állandó lakos, vagy Toldon tartózkodási hellyel rendelkezik.
(2) A támogatás összege:
a) Általános iskolába járó tanuló esetén 15.000 Ft
b) középiskolai tanuló esetén 15.000 Ft
c) felsőoktatási intézmény hallgatója esetén 25.000 Ft
(3) A támogatás iránti kérelem általános és középiskolás tanuló esetén az első félévben
augusztus hónapjának 20. napjáig, felsőoktatási intézmény hallgatója esetén a tárgyév
szeptember 30. napjáig nyújtható be. A második félévre járó iskoláztatási támogatás
iránti kérelem a tárgyév november 26. napjától december 11. napjáig nyújtható be
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valamennyi arra jogosult részéről. A kérelemhez az általános iskolai tanuló
kivételével csatolni kell a köznevelési intézmény által kiadott eredeti tanulói
jogviszony igazolást, vagy a felsőoktatási intézmény által kiadott eredeti hallgatói
jogviszony igazolást, illetve ezen igazolások hitelesített másolatát.
(4) A támogatás megállapításáról a kérelem benyújtását követő 15 napon belül átruházott
hatáskörben a jegyző dönt.”
3.§
A rendelet az alábbi 10/B. §-al egészül ki:
„(1) Évente egyszeróvodáztatási hozzájárulásra jogosult szülőjének kérelmére, az az óvodás,
aki toldi állandó lakos, vagy Toldon tartózkodási hellyel rendelkezik.
(2) A támogatás összege 15.000 Ft.
(3) A támogatás iránti kérelem a tárgyév november 26. napjától december 11. napjáig
nyújtható be.
(4) A támogatás megállapításáról a kérelem benyújtását követő 15 napon belül átruházott
hatáskörben a jegyző dönt.”
4.§
A rendelet az alábbi 10/C. §-al egészül ki:
„(1) Jövedelmi helyzetre tekintet nélkül pénzbeli ellátáskéntidősek és rászorultak karácsonyi
támogatásában részesül az a személy, aki
a) Told község közigazgatási területén legalább 1 éve állandó bejelentett lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és
b) az adott év december 31. napjáig betölti a 60. életévét,
illetve,
c) az a Toldon legalább 1 éve állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező lakos, aki Told Község Önkormányzata által szociális ellátásra jogosult.
(2) A támogatás megállapításáról a jegyző hivatalból dönt, melynek összege 25.000 Ft.
(3) Az idősek és rászorultak részére nyújtott karácsonyi támogatás évente egy alkalommal, a
tárgyév december hónapjában adható az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak részére.
(4) A támogatás háztartásonként egy jogosult részére kerül megállapításra.”
5. §
A rendelet az alábbi 10/D. §-al egészül ki:
(1) „ToldKözség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), hozzájárulva a
tüzelőanyag költségekhez, évente egyszeri, természetbeni szociális célú tüzelőanyag
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,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
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(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) Ingatlanonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
(5) Az Önkormányzat a tüzelőanyag kiosztásáról 2016. 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 Bizottságahatároz.
(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.”
6.§
Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Béres Barnabássk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2015. november 26. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
4. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves
összefoglaló elfogadására
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjaia 2014. évi belső ellenőrzési jelentés
alapján készített éves összefoglaló elfogadásáról szóló előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,a 2014.
évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves összefoglalótelfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester:Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített
éves összefoglalót, egyetértenek-eaz előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település éves ellenőrzési jelentései alapján
készített belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2015. december 31.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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63/2015. (XI. 25.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település éves ellenőrzési jelentései
alapján készített belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2015. december 31.

5. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának
módosításhoz
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjaiaz előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést,a Szociális
és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester:Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási
megállapodásának módosítását, egyetértenek-eaz előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti 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.
64/2015. (XI. 25.) 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

6. Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai aFalugondnoki Szolgálat 2014. évi
tevékenységérőlszóló előterjesztést megkapták.
A falugondnoki beszámolóban a falugondnok még a régi falubusszal teljesítette az
előterjesztés címében szereplő szolgáltatást, de a beszámolóból kitűnik, hogy ez év
márciusától a falugondnoki szolgálatnak új gépjárműve van.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
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Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-ea
Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységét, egyetértenek-eaz előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót 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.
65/2015. (XI. 25.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

7. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjaiaz általános iskolai beiskolázási
körzetek véleményezésérőlszóló előterjesztést megkapták.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: A Bocskai István Általános Iskola tekintetében javasolják, hogy
mely körzetek kerüljenek bele az általános iskola beiskolázási körzetébe.
Béres Barnabás polgármester:Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az általános iskolai beiskolázási körzetek
véleményezéséről, egyetértenek-eaz előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Biharkeresztes Város közigazgatási
területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskolák felvételi körzethatárainak
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által történő meghatározása tekintetében – a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján – az alábbi
véleményt adja.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körzethatárokat a Biharkeresztesi Bocskai
István Általános Iskola vonatkozásában Ártánd, Biharkeresztes, Bojt, Nagykereki, Told
települések közigazgatási területében javasolja meghatározni.
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.
66/2015. (XI. 25.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Biharkeresztes Város közigazgatási
területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskolák felvételi
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körzethatárainak Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által történő meghatározása
tekintetében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
bekezdése alapján – az alábbi véleményt adja.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körzethatárokat a Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola vonatkozásában Ártánd, Biharkeresztes, Bojt,
Nagykereki, Told települések közigazgatási területében javasolja meghatározni.
Felelős: Béres Barnabás polgármester
Határidő: 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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