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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 30-án – kedd – de.
09:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Irodájában
megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
Fábián Béla
Karácsony Gyula
Kolozsvári Imre Zsigmond
Tóth Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Juhász Péter

aljegyző

Tóth Kitti

jegyzőkönyvvezető

Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket,
megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 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 Biharkeresztesi Közös
tevékenységéről szóló tájékoztatásra

Önkormányzati

Hivatal

2017.

évi

4. Előterjesztés a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolóra és a 2018. évi munkatervének elfogadására
5. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
6. Előterjesztés 2018.
benyújtásáról

évi

startmunka

programokhoz

kapcsolódó

pályázatok

7. Előterjesztés iskolai felvételi körzetek tervezetéről
8. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 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 Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
4. Előterjesztés a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolóra és a 2018. évi munkatervének elfogadására
5. Előterjesztés a Nemzetiségi
megállapodás felülvizsgálatáról

Önkormányzattal

kötött

együttműködési

6. Előterjesztés 2018. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok
benyújtásáról
7. Előterjesztés iskolai felvételi körzetek tervezetéről
8. 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:
2018. január 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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2/2018. (I. 30.) 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
2018. január 30.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a község pénzügyi helyzetéről szóló
előterjesztést megkapták, mely a decemberi állapotot mutatja be.
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 helyzetéről szóló tájékoztatót, 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: 2018. január 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
3/2018. (I. 30.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2018. január 30.

3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra
Béres Barnabás polgármester: A képviselők a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót írásban megkapták.
Felkéri Aljegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
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Juhász Péter aljegyző: Az önkormányzati törvény szerint beszámolót kell készíteni a közös
hivatal előző évi tevékenységéről. Összeállították a beszámolót, terjedelmes és szép munkát
végeztek a kollégák. Az Önkormányzati és Hatósági iroda fő tevékenysége az önkormányzati
testületek anyagainak, előterjesztéseinek, rendeleteinek, határozatainak, jegyzőkönyveinek az
elkészítése és végrehajtása. A Pénzügyi iroda 18 költségvetési szerv gazdálkodási és a
könyvelési feladatait látja el. 2017-ben rengeteg ügyirat keletkezett, és nagyon sok munka
volt. A jegyző és az aljegyző külön munkakörében meghatározott feladatokat lát el. A hivatali
dolgozóknak megköszöni az egész éves munkáját.
Béres Barnabás polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett,
kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatást, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti
alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján
előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017-ben végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2018. január 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
4/2018. (I. 30.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja
alapján előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2017-ben
végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2018. január 30.

4. Előterjesztés a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolóra és a 2018. évi munkatervének elfogadására
Béres Barnabás polgármester: A képviselők a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámoló és a 2018. évi munkaterv elfogadásáról szóló előterjesztést
megkapták.
Varga Zoltánné elkészítette a beszámolót. Az iskolások közül nem sokan járnak a könyvtárba,
a felnőttek többen eljárnak. Jó lenne, ha bővíteni tudnánk a könyvtár olvasói körét. A mai
világban már mobiltelefonon az interneten mindent megtudnak nézni, ezért jár egyre
kevesebb fiatal a könyvtárba.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a
Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a 2018.
évi munkatervét, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
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1. Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Művelődési Ház és
Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. Told Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Községi Művelődési Ház és
Könyvtár 2018. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
5/2018. (I. 30.) számú TKt határozat:
1. Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Művelődési Ház és
Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. Told Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Községi Művelődési Ház és
Könyvtár 2018. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

5. Előterjesztés a Nemzetiségi
megállapodás felülvizsgálatáról

Önkormányzattal

kötött

együttműködési

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról az előterjesztést megkapták.
Minden évben felül kell vizsgálni a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodást. Felkéri Aljegyző Urat a kiegészítésre.
Kéri a képviselőket mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Juhász Péter aljegyző: Felül kell vizsgálni minden évben az együttműködési megállapodást,
amit változatlan formában javasolnak fenntartani.
Béres Barnabás polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett,
kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatát, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Told Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és azt változatlan
tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős: Béres Barnabás polgármester
Határidő: azonnal
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5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
6/2018. (I. 30.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Told Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és azt
változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

6. Előterjesztés 2018. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok
benyújtásáról
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai 2018. évi startmunka programokhoz
kapcsolódó pályázatok benyújtásáról szóló előterjesztést írásban megkapták, melyet ismertet.
Márciustól 48 főt tudnak behívni a közmunka programba. A Szociális Szövetkezet
alakításáról lemond az Önkormányzat.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kéri a
képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi 1. számú határozati
javaslattal:
Told Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a meghirdetett
2018. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági földutak karbantartása
programelemre:
Igényelt támogatás: 10 687 614 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő mértéke: 0 Ft
Told Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív elbírálás
esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Felelős: ____ Béres Barnabás polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
7/2018. (I. 30.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági
földutak karbantartása programelemre:
Igényelt támogatás: 10 687 614 Ft
7

Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő mértéke: 0 Ft
Told Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint
pozitív elbírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi 2. számú határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a meghirdetett
2018. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági program
programelemre.
Igényelt támogatás: 42 242 095 Ft
Támogatás intenzitása: 98,8%
Önerő mértéke: 516 538 Ft
Told Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív elbírálás
esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Az önkormányzati önrészt Told Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős: ____ Béres Barnabás polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
8/2018. (I. 30.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági
program programelemre.
Igényelt támogatás: 42 242 095 Ft
Támogatás intenzitása: 98,8%
Önerő mértéke: 516 538 Ft
Told Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint
pozitív elbírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Az önkormányzati önrészt Told Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal
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Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi 3. számú határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a meghirdetett
2018. évi járási startmunka programok támogatására, Közutak karbantartása programelemre.
Igényelt támogatás: 13 238 518 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő mértéke: 0 Ft
Told Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív elbírálás
esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Felelős: ____ Béres Barnabás polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
9/2018. (I. 30.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a
meghirdetett 2018. évi járási startmunka programok támogatására, Közutak
karbantartása programelemre.
Igényelt támogatás: 13 238 518 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő mértéke: 0 Ft
Told Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint
pozitív elbírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

7. Előterjesztés iskolai felvételi körzetek tervezetéről
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai iskolai felvételi körzetek
tervezetéről szóló előterjesztést írásban megkapták, melyet minden évben tárgyal a testület.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az
iskolai felvételi körzetek tervezetét, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala által Biharkeresztes Város közigazgatási területén működő, állami
fenntartásban lévő általános iskola beiskolázási körzeteinek megküldött tervezetét elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2018. február 15.
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5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
10/2018. (I. 30.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala által Biharkeresztes Város közigazgatási
területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskola beiskolázási körzeteinek
megküldött tervezetét elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2018. február 15.

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester, ülésvezető
elnök a képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.
Béres Barnabás
polgármester

Juhász Péter
aljegyző

10

