TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2016. MÁJUS 31-I
NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Rendeltek:
4/2016. (V. 31.)
önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

B1

5/2016. (V. 31.)
önkormányzati rendelet

A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

B4

6/2016. (V. 31.)
önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról

B1

7/2016. (V. 31.)
önkormányzati rendelet

Told Község Önkormányzat közigazgatási területén működő
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők
ellátási körzetének megállapításáról

C0

25/2016. (V. 31.) számú
TKt határozat

A lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés
elfogadásáról

C5

26/2016. (V. 31.) számú
TKt határozat

A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

C8

Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 31-én –kedd– de.
11:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Irodájában
megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
Fábián Béla
Kolozsvári Imre Zsigmond
Tóth Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Tóth Kitti

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Karácsony Gyula képviselő
Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket,
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 4 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 Told Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításához
4. Előterjesztés Told Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló zárszámadáshoz
5. Előterjesztés Told Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításához
6. Előterjesztés Told Község Önkormányzat közigazgatási területén működő
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének
megállapításáról
7. Különfélék
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 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 Told
módosításához

Község

Önkormányzata

2015.

évi

költségvetésének

4. Előterjesztés Told Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló zárszámadáshoz
5. Előterjesztés Told
módosításához

Község

Önkormányzata

2016.

évi

költségvetésének

6. Előterjesztés Told Község Önkormányzat közigazgatási területén működő
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási
körzetének megállapításáról
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.
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:
2016. május 31.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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25/2016. (V. 31.) 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
2016. május 31.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták.
A közmunkások megkapták a félcipőt és a csizmát, a munkaruha még később érkezik, mert
azt egy másik cég csinálja. Számla tartozása nincs az önkormányzatnak.
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: 2016. május 31.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
26/2016. (V. 31.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2016. május 31.

3. Előterjesztés Told
módosításához

Község

Önkormányzata

2015.

évi

költségvetésének

Béres Barnabás polgármester: A képviselők Told Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének módosításáról az előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Tóth Attila bizottsági tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Told Község
Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítását elfogadásra javasolják.

4

Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Told Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének módosításával.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben rögzítettek
figyelembevételével Told Község Önkormányzata 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét
(a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

21.041 E Ft-tal
21.041 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi
módosított bevételét
módosított kiadását

128.564. E Ft-ban
128.564. E Ft-ban

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
-

-

felhalmozási célú bevételt:
felhalmozási célú kiadást:
ebből: - beruházások összegét:
- felújítások összegét
egyéb felhalmozási kiadás
a működési célú bevételt:

28 522 ezer Ft-ban,
20 571 ezer Ft-ban,
20 571 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
100 042 ezer Ft-ban,
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-

a működési célú kiadásokat:
ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
- a munkaadót terhelő járulékokat:
- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:

- egyéb működési célú kiadásokat:
- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:
a költségvetési létszámkeretet:
( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma) :

107 993 ezer Ft-ban,
58 135 ezer Ft-ban,
8 840 ezer Ft-ban,
24 065 ezer Ft-ban,
2 545 ezer Ft-ban,
13 054 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
50 főben
48 fő

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.
A R. 1/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. számú melléklete lép.
A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép.
A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
3. §

(1) Ez a rendelet 2016. május 31. napján 16 órakor lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.
Béres Barnabás s.k.
polgármester

Dr. Juhász Marica s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2016. május 31. napján 15 óra 30
perckor.
Dr. Juhász Marica s.k.
jegyző
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4. Előterjesztés Told Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló zárszámadáshoz
Béres Barnabás polgármester: A képviselők Told Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról az előterjesztést megkapták, megismerték
azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Tóth Attila bizottsági tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Told Község
Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását elfogadásra
javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló
rendelet-tervezettel.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
102.914.E Ft Költségvetési bevétellel
108.374.E Ft Költségvetési kiadással
7.832.E Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az
1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
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A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet
szerint fogadja el.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési
maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
(1) Ez a rendelet 2016. május 31. napján 16 órakor lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Told Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete és azok módosításai.
Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2016. május 31. napján 15 óra 30
perckor.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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5. Előterjesztés Told
módosításához

Község

Önkormányzata

2016.

évi

költségvetésének

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai Told Község Önkormányzata 2016.
évi költségvetésének módosításáról az előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Tóth Attila bizottsági tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Told Község
Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítását elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításával.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben rögzítettek
figyelembevételével Told Község Önkormányzata 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendeletét
(a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

32.821 . E Ft-tal
32.821. E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét

69.888. E Ft-ban
69.388. E Ft-ban
500. E Ft-ban
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állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
-

-

felhalmozási célú bevételt:
felhalmozási célú kiadást:
ebből: - beruházások összegét:
- felújítások összegét
egyéb felhalmozási kiadás
a működési célú bevételt:
a működési célú kiadásokat:
ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
- a munkaadót terhelő járulékokat:
- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:

- egyéb működési célú kiadásokat:
- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:
a költségvetési létszámkeretet:
( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:

0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
69 888 ezer Ft-ban,
69 888 ezer Ft-ban,
36 013 ezer Ft-ban,
5 406 ezer Ft-ban,
23 738 ezer Ft-ban,
748 ezer Ft-ban,
3 483 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
44 főben
42 fő

„
2. §
(1) A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
(2) A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.
(3) A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
(4) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
3. §
(1) Ez a rendelet 2016. május 31. napján 16 órakor lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.
Béres Barnabás s.k.
polgármester

Dr. Juhász Marica s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2016. május 31. napján 15 óra 30
perckor.
Dr. Juhász Marica s.k.
jegyző
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6. Előterjesztés Told Község Önkormányzat közigazgatási területén működő
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási
körzetének megállapításáról
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai Told Község Önkormányzat
közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok,
védőnők ellátási körzetének megállapításáról az előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Tóth Attila bizottsági tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, Told Község Önkormányzat
közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok,
védőnők ellátási körzetének megállapítását elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e Told Község Önkormányzat közigazgatási
területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási
körzetének megállapításáról szóló rendelet-tervezettel.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Told Község Önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást
nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének megállapításáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy megállapítsa Told Község Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, fogorvosi valamint a védőnői körzetek
számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását, az ezekhez kapcsolódó ügyeleti
ellátási körzetek, valamint az iskola egészségügyi körzet megállapítását az egészségügyi
alapellátás kiegyenlített nyújtásának biztosítása érdekében.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya Told Község közigazgatási területén kiterjed azon háziorvosi, és fogorvosi
egészségügyi szolgáltatást nyújtókra, akik Told Község Önkormányzatával területi ellátási
megállapodást kötöttek, valamint a védőnői ellátást, és az iskola-egészségügyi ellátást nyújtó
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egészségügyi szolgáltatóra, és az e rendeletben meghatározott egészségügyi alapellátást
igénybe vevőkre.
Háziorvosi, fogorvosi valamint a védőnői körzetek
3. §
(1) A kialakított felnőtt háziorvos szolgáltatást tekintve Told község közigazgatási területe
egy körzetet alkot. Az ellátást Told Község Önkormányzat Dr. Varga Bélával kötött feladatellátási szerződés útján látja el.
(2) A házi gyermekorvosi tevékenységet a felnőtt háziorvos szolgáltatáshoz hasonlóan Dr.
Varga Béla látja el.
(3) A fogorvosi szolgáltatást tekintve Told község közigazgatási területe egy körzetet alkot.
Az ellátást az Önkormányzat Biharkeresztes város közigazgatási területén a Dr. Kurkó
Fogászati Bt. – vel kötött feladat-ellátási szerződés útján látja el.
(4) Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete egy védőnői körzetet kialakítva látja el a
védőnői feladatokat. A tevékenységet Nagy Erika végzi.
(5) Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete egy iskola-egészségügyi körzetet alakít
ki, melyet Dr. Varga Béla lát el.
Ügyeleti ellátás
4. §
Az ügyeleti ellátás tekintetében Told egy körzetet alkot, melyet az önkormányzat
Biharkeresztes város közigazgatási területén az Orvosi Ügyelet Kft. útján biztosít.
Záró rendelkezések
5.§
(1) Ez a rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Told Község Önkormányzat
Képviselő-testületének Told község közigazgatási területén működtetési jog alapján önálló
orvosi tevékenység folytatására kijelölt háziorvosi körzetekről szóló 5/2002. (VIII. 24.) HÖR.
számú rendelete.
Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént:
Told, 2016. május 31. napján 15 óra 30. perckor.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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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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