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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. augusztus 15-én –csütörtök– 

de. 11:45 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi 

Kirendeltségében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  

Béres Barnabás   polgármester  

   Fábián Béla   alpolgármester 

Karácsony Gyula  képviselő 

Kolozsvári Imre Zsigmond  képviselő 

Tóth Attila   képviselő 

 

Juhász Péter   aljegyző 

 

Tóth Kitti   jegyzőkönyvvezető 

 

Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket, 

megállapítja, hogy a képviselő-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. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról  

 

3. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt 

Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához 

 

4. Különfélék 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Elfogadott napirendi pont: 

 

1. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. 

(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztásáról  

 

3. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt 

Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához 
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4. Különfélék 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. 

(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a települési támogatások és ellátások 

helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést megkapták. 

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a 

települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati 

rendelet módosítását elfogadásra javasolják. 

 

Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a 

képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a települési támogatások és ellátások helyi 

szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2019. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Told Községi 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 támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: rendelet) 10/G. § - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„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  

a) óvodába járó gyermek esetén 10.000 Ft,  
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b) általános iskolába járó tanuló esetén 20.000 Ft,  

c) középfokú oktatási-nevelési intézménybe járó tanuló és felsőfokú oktatási 

intézménybe járó hallgató esetén 30.000 Ft.  

(3) A támogatás megállapításáról minden év szeptember 30. napjáig átruházott 

hatáskörben hivatalból való eljárás elve alapján a polgármester dönt.  

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 Béres Barnabás sk.   Dr. Köstner Dávid sk. 

 polgármester jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2019. augusztus 16. napján. 

 

 

Dr. Köstner Dávid  

jegyző 

 

 

2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztásáról  

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a Helyi Választási Bizottság 

tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést megkapták. 

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta a napirendet, a Helyi 

Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést 

elfogadásra javasolják. 

 

Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a 

képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján Told Község Helyi Választási 

Bizottsága tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 

Tagok:  

NÉV LAKCÍM 

Bogdán Elek Zoltánné Told Széchenyi . 10.                    

Ceglédiné Csősz Erzsébet Told, Kossuth u. 39                     

ifj. Petrucz László Told, Dózsa u. 3.                        

Nagy Jánosné Told, Kossuth u. 29.                   

Tóth Csaba Told, Jókai u. 4.                          
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Póttagok: 

NÉV LAKCÍM 

Fábel Sándor Told, Kossuth u. 24.                    

Mester Sándor Told, Petőfi u. 59. 

Szekercés Károlyné Told, Dózsa utca 7. 

Varga Ildikó Told, Kossuth u. 21. 

 

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a választási bizottság 

tagjait és póttagjait. 

Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki. 

Felelős:  HVI vezető, polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

40/2019. (VIII. 15.) számú TKt határozat: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján Told Község Helyi Választási 

Bizottsága tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 

Tagok:  

NÉV LAKCÍM 

Bogdán Elek Zoltánné Told Széchenyi . 10.                    

Ceglédiné Csősz Erzsébet Told, Kossuth u. 39                     

ifj. Petrucz László Told, Dózsa u. 3.                        

Nagy Jánosné Told, Kossuth u. 29.                   

Tóth Csaba Told, Jókai u. 4.                          

 

Póttagok: 

NÉV LAKCÍM 

Fábel Sándor Told, Kossuth u. 24.                    

Mester Sándor Told, Petőfi u. 59. 

Szekercés Károlyné Told, Dózsa utca 7. 

Varga Ildikó Told, Kossuth u. 21. 

 

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a választási 

bizottság tagjait és póttagjait. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki. 

 

Felelős:  HVI vezető, polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 
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3. 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 a víziközmű szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvényben előírt Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv 

fejezetének elfogadásáról szóló előterjesztést megkapták. 

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, azt 

elfogadásra javasolják. 

 

Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a 

képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 

 

1. 

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: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  2019. augusztus 31.  

 

2. 

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 víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 

Felújítási és Pótlási, valamint Beruházási Tervet a 2020-2034 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:  2019. augusztus 31.  

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

41/2019. (VIII. 15.) számú TKt határozat: 

 

1. 

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 
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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: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  2019. augusztus 31.  

 

2. 

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 víziközmű-

rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási, valamint 

Beruházási Tervet a 2020-2034 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:  2019. augusztus 31.  

 

 

Béres Barnabás polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését 

bezárta, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat. 

 

 

kmft. 

 

 

Béres Barnabás       Dr. Köstner Dávid 
               polgármester                              jegyző 

 

 


