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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 16-án – 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. 21 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:
1. 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.
Mohácsi Géza toldi lakos: A településen nagyon elterjedtek a patkányok. Mit lehetne ez ellen
tenni? Nincs-e arra lehetősége az önkormányzatnak, hogy minden háztartásnak adjon
patkánymérget?
Béres Barnabás polgármester: Az Önkormányzat is szembesült ezzel a problémával, hiszen
ahol jószágok vannak ott nagyon elszaporodtak a rágcsálók. Emiatt havonta egyszer ki kell
hívni a rágcsálóirtót. Ennek segítségével jelentősen csökkentek a rágcsálók. Az
Önkormányzat nem adhat patkánymérget minden háztartásnak, abban viszont tudnak segíteni,
hogy tájékoztatják a lakosságot, hogy mikor jön a faluba a rágcsálóirtó.
Mohácsi Géza toldi lakos: A Táncsics utcán van egy ház, ami lakatlan és életveszélyes. Kéri
az Önkormányzat segítségét a tulajdonos felkutatásában.
Béres Barnabás polgármester: Utána néznek, hogy ki a tulajdonosa.
Mohácsi Géza toldi lakos: Az Önkormányzat által termelt és elkészített darált
fűszerpaprikából lehet vásárolni a lakosoknak?
Béres Barnabás polgármester: Igen, igényelni kell. A pirospaprika darálása megtörtént, a
csomagolása pedig jövő hét hétfőtől fog megkezdődni. 15 dkg-ként csomagolják, melyet 500
Ft-ért árusítanak.
Bogdán Elekné toldi lakos: Bolt mikortól lesz a faluban?
Béres Barnabás polgármester: A Tejcsarnok épületében az Önkormányzat egy szociális boltot
szeretett volna üzemeltetni, azonban az Igazgyöngy Alapítvány kapta meg az épületet. Az
Önkormányzatnak nincs olyan épülete jelen pillanatban, ami alkalmas lenne egy bolt
kialakítására.
Mohácsi Géza toldi lakos: Ahol régen az iskola volt, azt nem lehetne kialakítani boltnak?
Béres Barnabás polgármester: Az most a könyvtár, ott nem lehetséges a bolt kialakítása.
Bogdán Elekné toldi lakos: Az Önkormányzat nem vágna sűrűbben sertést, hogy többször
tudna a lakosság húst venni?
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Béres Barnabás polgármester: Vágóponthoz kötött a disznóvágás. Nem egyszerű mindenki
kedvére tenni.
Mohácsi Géza toldi lakos: A közfoglalkoztatás a jövőben ugyanígy fog működni, mint ahogy
most?
Béres Barnabás polgármester: Valószínűleg igen. A tervek szerint a 25 év alattiakat inkább az
oktatásba akarják bevonni.
Pilinczki Ottó toldi lakos: A toldi úton nagyon sok a szemét, ki lenne ebben illetékes?
Béres Barnabás polgármester: Szembesült a problémával, azonban nem az önkormányzat
kezelésében van az út, ez a közútkezelő hatásköre.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett kéri a képviselő-testületet, szavazzanak,
elfogadják-e a közmeghallgatás beszámolóját.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
69/2016. (XII. 16.) 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
2016. december 16.

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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