TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2016. OKTÓBER 27-I

NYILVÁNOS
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
42/2016. (X. 27.) számú TKt
határozat

A lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés
elfogadásáról

C5

43/2016. (X. 27.) számú TKt
határozat

A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

C8

44/2016. (X. 27.) számú TKt
határozat

A Debreceni Vízmű 2016. október 28. napján tartandó Közgyűléséről

K9

45/2016. (X. 27.) számú TKt
határozat

Az ORLAND T+T Kft.-val kötött köztemető üzemeltetésére
vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról

Z1

46/2016. (X. 27.) számú TKt
határozat

Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalról

Z1

47/2016. (X. 27.) számú TKt
határozat

A
közterületi
megállapodásról

ivóvízhasználat

elszámolására

vonatkozó

Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 27-én –csütörtök–
de. 10:20 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

Karácsony Gyula

képviselő

Igazoltan távol:

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 a Debreceni Vízmű 2016. október 28. napján tartandó Közgyűlésére
4. Előterjesztés az ORLAND T+T Kft.-val kötött köztemető üzemeltetésére vonatkozó
vállalkozási szerződés módosítására
5. Előterjesztés közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz
6. Előterjesztés a közterületi ivóvízhasználat elszámolására vonatkozó megállapodáshoz
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 a Debreceni Vízmű 2016. október 28. napján tartandó Közgyűlésére
4. Előterjesztés az ORLAND T+T Kft.-val kötött köztemető üzemeltetésére
vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására
5. Előterjesztés közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz
6. Előterjesztés a
megállapodáshoz

közterületi

ivóvízhasználat

elszámolására

vonatkozó

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. október 27.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
42/2016. (X. 27.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete, elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
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települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2016. október 27.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Béres Barnabás polgármester: A képviselők a község pénzügyi helyzetéről szóló előterjesztést
megkapták, megismerték azt.
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
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
43/2016. (X. 27.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

3. Előterjesztés a Debreceni Vízmű 2016. október 28. napján tartandó Közgyűlésére
Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Tóth Attila bizottsági tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
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1.
Told Község Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja a társaság vezérigazgatójának
Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen,
Hadházi út 77.) 2016. december 1-től határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel díjazás
nélkül.
Told Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Vezérigazgató jogviszonyára vonatkozó
szerződés aláírását és a jogviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó
rendelkezések kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a Debreceni
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a
munkáltatói jogok gyakorlását.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
elfogadja a társaság vezérigazgatójának Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos
Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) 2016. december 1-től határozatlan
időtartamra, megbízási szerződéssel díjazás nélkül és a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok
gyakorlását.
2.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő
dolgozói tag 2016. október 28.-tól 2021. szeptember 30.-ig való megbízatását havi
50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal.
A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok:
név: Dominyák Csaba
lakcíme:

anyja neve: Csápenszki Irén
4371 Nyírlugos Erkel F.u.40.

név: Hacsi Ferenc
lakcíme:

anyja neve:Gyarmati Julianna
4029 Debrecen Csillag u.39.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. október 28.-tól 2021. szeptember 30.ig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal.
3.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 28-tól 2019. szeptember 30.-ig
könyvvizsgálónak megválasztja:
név:
TREND-ER
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:
4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz.
cégjegyzékszám:
Cg. 09-09-001900
nyilvántartási szám:
000553
engedély száma:
K-30/92-I
A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:
név:
Szabó Ferencné
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anyja neve:
lakcím:
nyilvántartási szám:

Offra Margit
4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz..
002722

A díjazása havi nettó 120 000Ft.
A Vezérigazgatót felkéri, hogy a könyvvizsgálóval a társaság nevében a szerződést kösse
meg.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
megválassza 2016. október 28-tól 2019. szeptember 30.-ig könyvvizsgálónak Szabó
Ferencnét, a TREND-ER Kft. nevében, a könyvvizsgálatért személyében felelős
könyvvizsgálónak, havi nettó 120 000 Ft díjazással.
4.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Debreceni
Vízmű Zrt. 2016. október 28. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés meghívójának
mellékleteként kézbesített Alapszabály módosítás tervezetet.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy az
Alapszabály módosítást a 2016. október 28. napjára kitűzött közgyűlésen elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat kézbesítésére a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
azonnal
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
44/2016. (X. 27.) számú TKt határozat:
1.
Told Község Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja a társaság vezérigazgatójának
Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen,
Hadházi út 77.) 2016. december 1-től határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel díjazás
nélkül.
Told Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Vezérigazgató jogviszonyára vonatkozó
szerződés aláírását és a jogviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó
rendelkezések kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a Debreceni
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a
munkáltatói jogok gyakorlását.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
elfogadja a társaság vezérigazgatójának Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos
Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) 2016. december 1-től határozatlan
időtartamra, megbízási szerződéssel díjazás nélkül és a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen
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Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok
gyakorlását.
2.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő
dolgozói tag 2016. október 28.-tól 2021. szeptember 30.-ig való megbízatását havi
50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal.
A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok:
név: Dominyák Csaba
lakcíme:

anyja neve: Csápenszki Irén
4371 Nyírlugos Erkel F.u.40.

név: Hacsi Ferenc
lakcíme:

anyja neve:Gyarmati Julianna
4029 Debrecen Csillag u.39.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. október 28.-tól 2021. szeptember 30.ig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal.
3.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 28-tól 2019. szeptember 30.-ig
könyvvizsgálónak megválasztja:
név:
TREND-ER
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:
4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz.
cégjegyzékszám:
Cg. 09-09-001900
nyilvántartási szám:
000553
engedély száma:
K-30/92-I
A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:
név:
Szabó Ferencné
anyja neve:
Offra Margit
lakcím:
4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz..
nyilvántartási szám:
002722
A díjazása havi nettó 120 000Ft.
A Vezérigazgatót felkéri, hogy a könyvvizsgálóval a társaság nevében a szerződést kösse
meg.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy
megválassza 2016. október 28-tól 2019. szeptember 30.-ig könyvvizsgálónak Szabó
Ferencnét, a TREND-ER Kft. nevében, a könyvvizsgálatért személyében felelős
könyvvizsgálónak, havi nettó 120 000 Ft díjazással.
4.
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Debreceni
Vízmű Zrt. 2016. október 28. napjára kitűzött részvénytársasági közgyűlés meghívójának
mellékleteként kézbesített Alapszabály módosítás tervezetet.
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy az
Alapszabály módosítást a 2016. október 28. napjára kitűzött közgyűlésen elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat kézbesítésére a Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának Cégbíróság előtti bemutatás végett.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

4. Előterjesztés az ORLAND T+T Kft.-val kötött köztemető üzemeltetésére
vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására
Béres Barnabás polgármester: A képviselők az ORLAND T+T Kft.-val kötött köztemető
üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról szóló előterjesztést
megkapták.
A Kormányhivatal hiányosságokat fedezett fel a köztemető üzemeltetésével kapcsolatban,
ezért vált szükségessé a szerződés módosítása.
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:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala éves terv alapján Told Község
Önkormányzatánál köztemető üzemeltetésével, fenntartásával összefüggésben végzett
ellenőrzéséről szóló jelentést és abban foglaltaknak megfelelően az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal módosítja az ORLAND T+T Kft.-val kötött köztemető üzemeltetésére
vonatkozó vállalkozási szerződését.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: Béres Barnabás polgármester
Határidő:
azonnal
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
45/2016. (X. 27.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala éves terv alapján Told Község
Önkormányzatánál köztemető üzemeltetésével, fenntartásával összefüggésben végzett
ellenőrzéséről szóló jelentést és abban foglaltaknak megfelelően az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal módosítja az ORLAND T+T Kft.-val kötött köztemető
üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szerződését.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.
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Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

5. Előterjesztés közgyűlés tartása nélküli határozathozatalhoz
Béres Barnabás polgármester: A képviselők közgyűlés tartása nélküli határozathozatalról
szóló előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Tóth Attila bizottsági tag: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, egyetértenek az
értékesítéssel.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy a
Közgyűlés nélküli határozathozatal során a határozati javaslatról a következőképpen
szavazzon:
25/2016. (XI.04.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képező Berettyóújfalu,
József Attila 15. számon található eszközökre kapott 20051055/2016 iktatószámú árajánlat alapján az értékesítést
lebonyolítsa.
HOZZÁJÁRULOK / NEM JÁRULOK HOZZÁ
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2016. november 4.

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
46/2016. (X. 27.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy a
Közgyűlés nélküli határozathozatal során a határozati javaslatról a következőképpen
szavazzon:
25/2016. (XI.04.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a Hajdú – Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képező Berettyóújfalu,
József Attila 15. számon található eszközökre kapott 2005-

9

1055/2016 iktatószámú
lebonyolítsa.

árajánlat

alapján

az

értékesítést

HOZZÁJÁRULOK / NEM JÁRULOK HOZZÁ
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2016. november 4.

6. Előterjesztés a
megállapodáshoz

közterületi

ivóvízhasználat

elszámolására

vonatkozó

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a közterületi ivóvízhasználat
elszámolására vonatkozó megállapodásról szóló előterjesztést megkapták, megismerték azt.
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:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Told Község Önkormányzata, mint
a település ivóvíz ellátó rendszerének tulajdonjogával rendelkező Önkormányzat, és a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint ellátásért felelős és a
Debreceni Vízmű Zrt, mint Told Község víziközmű-rendszereinek üzemeltetője között
létrejött közterületi ivóvízhasználat elszámolásáról szóló megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza Béres Barnabás polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2016. október 27.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
47/2016. (X. 27.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Told Község
Önkormányzata, mint a település ivóvíz ellátó rendszerének tulajdonjogával
rendelkező Önkormányzat, és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény szerint ellátásért felelős és a Debreceni Vízmű Zrt, mint Told Község
víziközmű-rendszereinek üzemeltetője között létrejött közterületi ivóvízhasználat
elszámolásáról szóló megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza Béres Barnabás polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2016. október 27.
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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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