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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 30-án – csütörtök
– de. 09:15 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Irodájában
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
Fábián Béla
Karácsony Gyula
Kolozsvári Imre Zsigmond

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Juhász Péter

aljegyző

Tóth Kitti

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Tóth Attila képviselő
Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket,
megállapítja, hogy a testület 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. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
2. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
3. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításhoz
4. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés megtermelt konyhakerti növények szétosztásáról
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
2. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
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3. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításhoz
4. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés megtermelt konyhakerti növények szétosztásáról
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a
települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítását
elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.)
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
8/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26.
§-ában, illetve a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján Told Község
Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2013. (X.
3.) önkormányzati rendelet 39.§ (4) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Told Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
rendelet) 5. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Települési támogatás
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulás;
b) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
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c) születési támogatás;
d) születésnapi támogatás
e) szociális célú tüzelőanyag támogatás
f) idősek és rászorultak karácsonyi támogatása
g) iskoláztatási támogatás
céljából nyújtható.”
2. §
A rendelet 10/E. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
10/E. §
(1) Told Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), hozzájárulva a
tüzelőanyag költségekhez, évente egyszeri, természetbeni szociális célú kiegészítő
tüzelőanyag támogatást nyújt (a továbbiakban: támogatás) a szociálisan rászoruló
személyek részére.
(2) A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez:
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás jogosultjának a tüzelőanyag támogatás
megítélésének napján a településen kell tartózkodnia és bejelentett lakóhelyének,
tartózkodási helyének is a településen kell lennie.
(4) Ingatlanonként legfeljebb 2 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
(5) Az Önkormányzat a tüzelőanyag kiosztásáról 2018. október 31. napjáig gondoskodik. A
tüzelőanyag kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által
biztosított lakcímre szállítással.
(6) A támogatásra való jogosultságról Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága határoz.
(7) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatás odaítélését követően elhalálozik, a
tűzifát a vele közös háztartásban lévő közeli hozzátartozó veheti át a következő
sorrendben: házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást
követő sorrendben. Közeli hozzátartozó hiányában a jogosultság megszűnik.
(8) Az Önkormányzat a szociális tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
(9) Nem részesíthető támogatásban azon kérelmező, aki az egyetemes szolgáltatást igénybe
vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló
37/2018. (III. 8.) Korm. rendelete alapján fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő
juttatásban részesült.
(10) Az önkormányzat a Belügyminisztérium által a téli rezsicsökkentés kiterjesztése
érdekében a települési önkormányzatnak a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása erejéig biztosít támogatást.”
3. §
A rendelet a következő 10/G. §-al egészül ki:
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„10/G. §
(1) Évente egyszer iskoláztatási támogatásra a (2) bekezdés szerinti gyermek, tanuló, vagy
hallgató, aki legalább egy éve toldi állandó lakos, vagy Toldon tartózkodási hellyel
rendelkezik.
(2) A támogatás összege óvodába járó gyermek, általános iskolába és középiskolába járó
tanuló és felsőoktatási intézménybe járó hallgató esetén 5.000 Ft.
(3) A támogatás megállapításáról minden év szeptember 30. napjáig átruházott
hatáskörben hivatalból való eljárás elve alapján a polgármester dönt.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. augusztus 31. napján.
Dr. Köstner Dávid
jegyző
2. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
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, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti 1. számú alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt által összeállított
Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási-, valamint Beruházási Terv fejezetét a
TOLD_VIZ megnevezésű 11-25876-1-001-07 azonosító kóddal rendelkező vízi közmű
rendszer tekintetében, mindhárom tervezési időszakra vonatkozóan véleményeltérés nélkül
elfogadja.
A Képviselő-testület, amennyiben a Debreceni Vízmű Zrt részéről rendelkezésre bocsátott
forrás nem elegendő a fent nevezett beruházások, felújítások elvégzésére, a hiányt
önkormányzati forrásból nem egészíti ki.
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Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2018. augusztus 31.

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
42/2018. (VIII. 30.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt által
összeállított Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási-, valamint Beruházási Terv
fejezetét a TOLD_VIZ megnevezésű 11-25876-1-001-07 azonosító kóddal rendelkező
vízi közmű rendszer tekintetében, mindhárom tervezési időszakra vonatkozóan
véleményeltérés nélkül elfogadja.
A Képviselő-testület, amennyiben a Debreceni Vízmű Zrt részéről rendelkezésre
bocsátott forrás nem elegendő a fent nevezett beruházások, felújítások elvégzésére, a
hiányt önkormányzati forrásból nem egészíti ki.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2018. augusztus 31.

Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti 2. számú alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 4117 Told, Kossuth u. 4.) mint
ellátásért felelős meghatalmazza a Debreceni Vízmű Zrt.-t (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan
u. 12-14. cégjegyzék szám: Cg 09-10-000479, képviseletében Ányos József vezérigazgató),
mint víziközmű szolgáltatót, hogy a Told ellátási területre TOLD_VIZ megnevezésű 1125876-1-001-07 kóddal ellátott víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és Pótlási, valamint Beruházási Tervet a 2019-2033 évekre elkészítse, jóváhagyási
eljárás céljából összeállítsa, nevünkben és helyettünk eljárva a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal felé engedélyeztetés céljából benyújtsa, valamint a jóváhagyási
eljárás teljes menete során bennünket teljes jogkörrel képviseljen.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2018. augusztus 31.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
43/2018. (VIII. 30.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 4117 Told, Kossuth u. 4.)
mint ellátásért felelős meghatalmazza a Debreceni Vízmű Zrt.-t (székhely: 4025
Debrecen, Hatvan u. 12-14. cégjegyzék szám: Cg 09-10-000479, képviseletében
Ányos József vezérigazgató), mint víziközmű szolgáltatót, hogy a Told ellátási
területre TOLD_VIZ megnevezésű 11-25876-1-001-07 kóddal ellátott víziközműrendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási, valamint
Beruházási Tervet a 2019-2033 évekre elkészítse, jóváhagyási eljárás céljából
összeállítsa, nevünkben és helyettünk eljárva a Magyar Energetikai és
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Közműszabályozási Hivatal felé engedélyeztetés céljából benyújtsa, valamint a
jóváhagyási eljárás teljes menete során bennünket teljes jogkörrel képviseljen.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2018. augusztus 31.

3. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításhoz
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A társulási
megállapodás újabb módosítása szükséges.
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 a Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást jóváhagyja.
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.
44/2018. (VIII. 30.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodást jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal

4. Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés megtermelt konyhakerti növények szétosztásáról
Béres Barnabás polgármester: Az Önkormányzat a megtermelt javaiból támogatni szeretné a
falu háztartásait. Háztartásonként 28 kg vöröshagymát és 2,5 kg paradicsomot biztosítanának.
A településen 79 háztartás részesülne a támogatásból.
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 a közfoglalkoztatás keretében megtermelt
konyhakerti növényekből 79 szociálisan rászoruló háztartás részére 2018. évben 28 kg
vöröshagymát és 2,5 kg paradicsomot biztosít.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2018. augusztus 31.
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4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
45/2018. (VIII. 30.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatás keretében
megtermelt konyhakerti növényekből 79 szociálisan rászoruló háztartás részére 2018.
évben 28 kg vöröshagymát és 2,5 kg paradicsomot biztosít.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2018. augusztus 31.

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

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Köstner Dávid
jegyző
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