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Meghívottak, vendégek:
kb. 20 fő helyi lakos
Béres Barnabás polgármester köszönti a közmeghallgatás alkalmából megjelenteket, a
község lakosságát, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott
képviselőből 4 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
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 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:
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 tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Mohácsi Géza toldi lakos: Egységes a lakásfenntartási támogatás a településen. Miért nem
lehet úgy megoldani, mint ahogy régen, hogy négyzetméter szerint volt megállapítva?
Béres Barnabás polgármester: Az Önkormányzat kevés állami a támogatást kap, azt kell
szétosztani, ezért döntött így a Képviselő-testület. Bízik benne, hogy a jövőben tudják növelni
a lakástámogatás összegét.
Mohácsi Géza toldi lakos: Nagyon sok helyen sok a szemét. Hogy lehetséges ez, miért van
akkor a hulladékgyűjtő edény, ha nem használják?
Béres Barnabás polgármester: Nem érti, hogy miért nem használják a szeméttároló edényt,
mivel mindenképpen fizetni kell a díjat. Még abba is beleegyezne, hogy ha az
Önkormányzathoz hoznák fel és onnan lenne elszállítva a hulladék. Az embereknek saját
maguknak egy szemléletváltást kellene tenni ez irányba, hogy maguk körül rendet tegyenek.
Nagy Sándorné toldi lakos: Azután érdeklődne, hogy meg lehetne-e oldani, mint ahogy azt
máshol is látja, a településen működne egy gázcsere telep? Nem mindenkinek van kocsija,
hogy bemenjen Biharkeresztesre, a buszon sem lehet szállítani, és nem szívesen hoz senki a
saját kocsijával gázpalackot. Amióta nem jár ki a gázpalackot szállító autó, azóta nagyon
nehéz beszerezni.
Béres Barnabás polgármester: Utánajár, hogy mik azok a feltételek, amiknek meg kell felelni,
hogy egy ilyen telepet üzemeltessenek. Valóban bosszantó, hogy nem jár ki a gázpalackos
autó, így megnehezíti a lakosok gázpalackhoz jutását. Az is probléma, hogy nincs olyan
személy, aki vállalkozna erre a feladatra a településen.
Nagy Sándorné toldi lakos: Érdeklődne, hogy az esztári kenyeres főnökével nem lehetne-e
beszélni, hogy amikor Toldra kijön az autó, azt egy pontos időben tegye meg, mert így a
lakosság nem tudja kiszámítani az érkezését, és akár órákat várnak kint, kiszolgáltatva az
időjárás viszontagságainak, és áruval feltöltött kocsival jöjjön ki, ne szinte üresen.
Béres Barnabás polgármester: Tud róla, hogy valóban kevés áruval érkezik a településre, amit
nem ért, hiszen ha tudja, hogy van egy konkrét vásárlói köre a faluban, ami biztos kialakult
már a két év alatt, akkor miért nem úgy hoz árut.
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Nagy Sándorné toldi lakos: Az a probléma, hogy nem Toldon kezd, hanem először
Biharkeresztesre és Bedőbe megy.
Béres Barnabás polgármester: Mindenképpen beszél az esztári pékség vezetőjével, és
megpróbálják megoldani ezt a problémát.
Seres Sándor toldi lakos: Valamit tenni kellene a sok kóbor kutya ellen. Problémát jelenet, ha
megharap valakit egy kutya, akkor nincs meg a gazdája. A fiát megharapta egy, elvitte az
orvoshoz, azonban tudni kellene, hogy kié a kutya és, hogy be van-e oltva. Be kellene fogni a
kóbor ebeket.
Béres Barnabás toldi lakos: Meg próbálják megoldani, de sajnos nem lesz egyszerű.
Mohácsi Géza toldi lakos: Milyen eljárás az, hogy másnak a tulajdonát elbontják? Puskár
Gézának van egy lakása a Táncsics utcán. Azt a házat már szinte teljesen lebontották. Mit
lehetne ez ellen tenni?
Béres Barnabás polgármester: A magántulajdonnal nem lehet mit kezdeni. Ha látja valaki,
amikor bontják, vagy visznek el belőle anyagot, azt lehet jelenteni a rendőrségen, vagy a
tulajdonosnak jelezni és ő megteheti a feljelentést.
Mohácsi Géza toldi lakos: Lesz idén karácsonyi támogatás?
Béres Barnabás polgármester: A támogatás összegének meghatározása még nem történt meg,
december 15-ig dönt a Képviselő-testület róla.
Szűcs Józsefné toldi lakos: A tavalyi évben szóba került, hogy lesz a faluban bolt, ami nem
valósult meg. Most már gázpalackot sem lehet cserélni, csak Biharkeresztesen. Valami
megoldást találni kellene.
Béres Barnabás polgármester: Megérti a problémát, ez nem önkormányzati feladat. Nincs
olyan vállalkozó, aki a faluban nyitna egy boltot. Nagy felellőséggel és anyagi befektetéssel
járna a bolt működtetése.
Mohácsi Géza toldi lakos: Az orvosi ügyelet miért nem jön ki, mikor hívják beteghez?
Béres Barnabás polgármester: Az is lehetséges, hogy az orvos éppen kint van egy másik
betegnél, azért nem tud azonnal kijönni. Azt a tájékoztatást kapta, hogy egyre kevesebb orvos
az, aki vállalja az ügyeleti ellátást.
Köszöni a részvételt, és a megtisztelő figyelmet, mindenkinek Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Újévet Kíván.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett kéri a képviselő-testületet, szavazzanak,
elfogadják-e a közmeghallgatás beszámolóját, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
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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:
2017. november 23.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
63/2017. (XI. 23.) 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
2017. november 23.

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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