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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 10-én – kedd – de. 

10:00 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatási üléséről 

 

Jelen vannak:  
Béres Barnabás      polgármester  

                            Kolozsvári Imre Zsigmond   képviselő 

Tóth Attila    képviselő 

 Tóth Zoltán  képviselő 

 

Juhász Péter aljegyző 

Tóth Kitti jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol:  Fábián Béla alpolgármester 

 

Meghívottak, vendégek: 
 

kb. 15 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 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: 

 

 Alapcélok teljesítéséről, új célok meghatározásáról 

 Önkormányzat működéséről 

 Az önkormányzat gazdálkodásáról 

 Településfejlesztésről, településrendezésről 

 Köznevelésről, közművelődésről, sportról 

 Szociális és egészségügyi ellátásról 

 

2. Különfélék 

 

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: 

 

 Alapcélok teljesítéséről, új célok meghatározásáról 

 Önkormányzat működéséről 
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 Az önkormányzat gazdálkodásáról 

 Településfejlesztésről, településrendezésről 

 Köznevelésről, közművelődésről, sportról 

 Szociális és egészségügyi ellátásról 

 

2. Különfélék 

 

 

Tárgyalt napirend: 

 

1. Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra: 

 

 Alapcélok teljesítéséről, új célok meghatározásáról 

 Önkormányzat működéséről 

 Az önkormányzat gazdálkodásáról 

 Településfejlesztésről, településrendezésről 

 Köznevelésről, közművelődésről, sportról 

 Szociális és egészségügyi ellátásról 

 

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.  

 

Mohácsi Géza toldi lakos: A 25 év alatti közmunka program csak ebben az évben lesz, vagy 

folytatódik a jövő évben is? 

 

Béres Barnabás polgármester: A pályázatot benyújtották, most volt lehetőség arra, hogy 

behívják a 25 év alattiakat is közmunkára, azonban ezt nem nagyon támogatja a Kormány. 

Fontosnak tartja, hogy ne a közmunka legyen a cél a fiatalok számára.  

 

Nagy Anna toldi lakos: Az M47-es autóút, mennyire fogja érinteni a falut? Váncsod és 

Gáborján között is járhatatlan lett az út. 

 

Béres Barnabás polgármester: Biztos benne, hogy érinteni fogja a települést.  

 

Mohácsi Géza toldi lakos: A toldi út meg lesz csinálva? 

 

Béres Barnabás polgármester: Bízik benne, ha megcsinálják az autóutat, akkor meg lesz 

csinálva a toldi út is.  A mezőgazdasági gépek tönkre teszik az utat. Ezt az utat nem erre 

tervezték. A dupla sáv jó lenne, de ez a mostani is elég lenne, ha felújítanák. 

 

Nagy Anna toldi lakos: A közmunkások ki lesznek közvetítve az Igazgyöngy Alapítványhoz? 

 

Béres Barnabás polgármester: Vagy az Alapítvány veszi fel dolgozójaként, vagy 

közfoglalkoztatott valaki. 

 

Balog Jenőné toldi lakos: Térfigyelő kamera lesz a településen? 
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Béres Barnabás polgármester: Amennyiben pályázat útján nyer a település térfigyelő kamerák 

kihelyezésére támogatást, a központba és a temetőhöz szeretne elhelyeztetni. 

 

Nagy Anna toldi lakos: A településen lesz műfüves pálya, és játszótér? 

 

Béres Barnabás polgármester: Először egy műfüves focipálya lesz, aztán ha lesz lehetőség, 

lesz játszótér is.  

 

Nagy Anna toldi lakos: Kaptak fát idén is az Önkormányzattól. Akik eladják a kapott fát, azok 

miért kapnak? 

 

Béres Barnabás polgármester: Sokat gondolkozott ezen a problémán a képviselő-testület, 

egyetértenek abban, hogy valahogyan szankcionálni kellene. 

 

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 az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alapcélok teljesítéséről, új célok 

meghatározásáról, az önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, a 

településfejlesztésről, településrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, sportról, 

szociális és egészségügyi ellátásról, a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester  

Határidő:  2019. december 10. 

 

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

72/2019. (XII. 10.) számú TKt határozat: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alapcélok teljesítéséről, új célok 

meghatározásáról, az önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, 

a településfejlesztésről, településrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, 

sportról, szociális és egészségügyi ellátásról, a lakóhelyi környezet állapotának 

alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester  

Határidő:  2019. december 10. 

 

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester a közmeghallgatás 

ülését bezárta. 

kmft. 

 

 

  Béres Barnabás        Dr. Köstner Dávid 
         polgármester                                              jegyző 


