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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Toldon 2015. december 11-én –péntek– de. 10:00 órakor a Művelődési Házban
megtartott közmeghallgatási üléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
Fábián Béla

polgármester
alpolgármester

Karácsony Gyula
Kolozsvári Imre Zsigmond
Tóth Attila

képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Köstner Dávid
Tóth Kitti

aljegyző
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek:
kb.25 fő helyi lakos
Béres Barnabás polgármester köszönti a közmeghallgatás alkalmából megjelenteket, a
község lakosságát, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott
képviselőből 5 fő jelen van, a közmeghallgatást 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 pontokkal.
Javasolt napirend:
1. Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra:
 a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról,
 a beszedett adók összegéről,
 az önkormányzat költségvetési helyzetéről,
 az önkormányzat vagyoni helyzetéről
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirend:
2. 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.
Bogdán Elekné toldi lakos: A szociális bolt mikortól fog működni? A településen jelenleg
nem működik bolt, legközelebb csak Biharkeresztesen van, nehéz megoldani a bejárást.
Béres Barnabás polgármester:Megoldást próbál biztosítani. Több időbe kerül, mire a szociális
boltnak szánt épületet felújítják, rendbe teszik.
A Stella pékséggel is beszéltek, hogy jöjjön ki a kocsival árulni, biztosítva lenne terület
számára, ahol árulhatna, de nem jött ki.
Bogdán Elekné toldi lakos: Lehetne egy olyan megoldást is, hogy meghirdetni, hogy kijárjon
a településre más mozgó boltos. Kijár egy kenyeres hetente kétszer, de mire kiér a faluba,
addigra alig van áruja.
Béres Barnabás polgármester: Meg lehetne hirdetni, ez nem okoz problémát.
Balogh Jenő toldi lakos: Véleménye szerint nagyon jó lesz a falunak ez a szociális bolt, ha
működni fog.
Béres Barnabás polgármester:Reméli, hogy sikerül a bolt beindítása. Szakképzett boltvezető
kell, meg kell hirdetni, vagy el kell végeztetni egy tanfolyamot, egy olyan személlyel, aki
elvállalná a bolt vezetését.
Balogh Jenő toldi lakos: Örül, hogy az ünnepek előtt ilyen sok támogatást kap a falu
lakossága az önkormányzattól.
Bogdán Elekné toldi lakos: Mivel később érkezett, így érdeklődik, hogy milyen támogatást
kapnak a lakosok?
Béres Barnabás polgármester:0-3 éves korú gyerekeknek 10.000 Ft támogatást, az
óvodásoknak, általános és középiskolás tanulóknak 15.000 Ft támogatást, a felsőoktatási
intézményben tanulóknak 25.000 Ft támogatást, valamint minden háztartás 25.000 Ft
támogatást kap az önkormányzattól.
Balogh Jenő toldi lakos: Mikorra várható a támogatások kifizetése?
Béres Barnabás polgármester: A jövő hét második felében valószínű a kifizetés. Ilyen még
nem volt, hogy ennyi pénzt tudott kiosztani az önkormányzat a falu lakosainak, de reméli,
hogy ez az ünnepek előtt jól jön minden családnak.
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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:
2015. december 11.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
68/2015. (XII. 11.) 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
2015. december 11.

Béres Barnabás polgármester: Köszöni a részvételt, és a megtisztelő figyelmet, mindenkinek
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet Kíván.
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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