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Meghívottak, vendégek:
kb. 16 fő helyi lakos
Béres Barnabás polgármester köszönti a közmeghallgatás alkalmából megjelenteket, a
község lakosságát, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5
megválasztott képviselőből 3 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
2. Különfélék
3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 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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2. Különfélék
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, mondják
el véleményüket.
Balogh Jenő toldi lakos: Sok a kutya a településen. A gyerekek nem mernek kimenni az
utcára és a baromfikat is megpocsékolják a kutyák. Mit lehetne ez ellen tenni?
Béres Barnabás polgármester: Felkéri Aljegyző Urat, hogy nyújtson tájékoztatást.
Juhász Péter aljegyző: Köszönetet mond a polgármesternek és a képviselő-testületnek az
egész éves együttműködésért.
A kóbor kutyák jelenléte a településen állandó probléma, sajnos kóbor kutyák mindig lesznek.
Önkormányzati feladat a befogásuk, mely igen nehéz feladat, és csak szakember végezheti.
Az önkormányzat hozzájárult a Biharkeresztesen lévő kunyakennel kivitelezéséhez, melyben
a használatbavételi engedély megszerzését követően lesz lehetőség a befogott ebek
elhelyezésére. Sajnos a gazda a legnagyobb hibás. Az eb közterületen való tartása nem
lehetséges, szabálysértési szankciót vonhat maga után. Magánszemély tehet feljelentést, ha ezt
valaki megteszi, akkor a szabálysértési hatóság el fog járni, felelősségre fogja vonni a
tulajdonost.
A lakosság a kóbor ebek ellen tegyen lépéseket, hogy ne engedjék ki az utcára azokat.
Kérdésként még nem merült fel, de tudomása van róla, hogy a patkányok nagyszámú jelenléte
is problémás a településen. Az Önkormányzatnak nincs jogköre, hogy a rágcsálókkal
kapcsolatosan felszólítást tegyen. A jogszabály szerint a Járási Hivatal hatásköre és
illetékessége, oda kell bejelenteni a problémát. Sajnos az Önkormányzat nem tud mit tenni.
A fúrott kutakkal kapcsolatban is szeretne egy kis tájékoztatást nyújtani. A mostani törvényi
szabályozás azt mondja ki, hogy 2018. 12. 31. napjáig lehet bejelenteni a fúrott kutakat, amik
engedély nélkül épültek. Most még mindenkinek azt javasolja, hogy várjanak a bejelentéssel.
A parlament elé kerül a törvény módosítása, és információjuk szerint kedvezőbb feltételeket
fog tartalmazni a lakosság számára. December közepén visszatérnek a kérdésre.
Nagy Sándorné toldi lakos: Van egy 23 éves érettségizett unokája, most könyvelői
végzettséget is szerzett, viszont munkája nincs. Közmunkára nem hívható be, mert 25 év
alatti. Semmiféle támogatást nem kap, egyedül neveli a kislányát. Elhelyezkedni nem tud,
mert nincs kire hagynia a gyereket, a bejárás is nehézkes. A 22.800 Ft támogatást is
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megvonták tőle. A családi pótlékon kívül, ami havi 13.700 Ft, semmiféle jövedelme nincs.
Van-e valami lehetőség arra, hogy valamilyen formában foglalkoztassa az önkormányzat?
Béres Barnabás polgármester: Régen volt több 25 év alatti közmunkás. Változást követően a
25 év alattiak nem hívhatók be, hanem be kell iskolázni őket, ezzel azt a célt akarják elérni,
hogy ne a közmunka legyen a cél. Örül neki, hogy elvégezte a könyvelői szakot. Meglehetne
próbálni könyvelőkkel felvenni a kapcsolatot, hogy nem keresnek-e segítséget maguk mellé.
Nagy Sándorné toldi lakos: Több helyen próbálkozott már. Berettyóújfaluban lehet, hogy több
lehetőség lenne, csak oda meg a bejárással vannak problémák.
Juhász Péter aljegyző: Polgármester Úr is helyesen mondta, hogy a kormánynak az a célja,
hogy a közmunkából a munka világába szeretné visszavezetni az embereket. Egyre kevesebb
létszámot biztosítanak a közmunka programokban. Azt, hogy 25 év alattiak nem
foglalkoztathatók nem az Önkormányzat találta ki, ez egy előírás, ami nem léphető át. Ha a
Munkaügyi Központ nem közvetíti ki őket, akkor az Önkormányzat nem tud mit tenni. Az
unokájával kapcsolatban annyit mond, hogy készítsen önéletrajzot, amit adjon be több helyre,
küldjön el e-mailben, próbálkozzon. Önéletrajz készítésében nagyon szívesen segít.
Nagy Sándorné toldi lakos: Köszöni szépen a segítséget. Annyit szeretne még mondani, hogy
a településen nagyon sok a patkány. Hiába írtja őket.
Béres Barnabás polgármester: Az Önkormányzat is tapasztalja az állattartó telepen, hogy sok
a patkány. Folyamatosan irtják, 2 havonta jön Debrecenből egy szakember, aki mérgeket
helyez ki.
Köszöni a részvételt, és a megtisztelő figyelmet, mindenkinek Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Újévet Kíván.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a
közmeghallgatás beszámolóját, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
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:
2018. november 21.
3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
55/2018. (XI. 21.) 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
2018. november 21.
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Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester a közmeghallgatás
ülését bezárta.
kmft.

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Köstner Dávid
jegyző
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