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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 26-án –hétfő– de. 

08:15 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Kirendeltségében 

megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  

Béres Barnabás   polgármester  

   Fábián Béla   alpolgármester 

Kolozsvári Imre Zsigmond képviselő 

Tóth Zoltán   képviselő 

 

Juhász Péter   aljegyző 

 

Tóth Kitti   jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol: Tóth Attila képviselő 

 

Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket, megállapítja, 

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

26.) rendelet módosításáról  

 

4. Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására 

 

5. Előterjesztés Told község közvilágításának fejlesztésére  

 

6. Különfélék 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Elfogadott napirendi pont: 

 

1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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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 települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. 

(II. 26.) rendelet módosításáról  

 

4. Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására 

 

5. Előterjesztés Told község közvilágításának fejlesztésére  

 

6. 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: 2020. október 26. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2020. (X. 26.) sz. határozata: 

 

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: 2020. október 26. 
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2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a község pénzügyi helyzetéről szóló 

előterjesztést megkapták, megismerték azt. 

 

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 2020. szeptember havi pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

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. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2020. (X. 26.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2020. szeptember havi 

pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

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

(II. 26.) rendelet módosításáról  

 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők a települési támogatások és ellátások helyi 

szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) rendelet módosításáról szóló előterjesztést megkapták. 

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

Kolozsvári Imre Zsigmond ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a 

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

módosítását elfogadásra javasolják. 

 

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

szavazzanak, elfogadják-e a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) rendelet módosítását. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2020. (X. 27.) 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 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 1.) önkormányzati 

rendelet 34. § (1) bekezdés e) pontja és a 41. § (4) bekezdés e) pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Told Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A települési támogatások és ellátások helyi szabályiról szóló 4/2015. (II. 26.) 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 

c) születési támogatás 

d) születésnapi támogatás 

e) idősek és rászorultak karácsonyi támogatása 

f) iskoláztatási támogatás 

g) a veszélyhelyzetre tekintettel nyújtott természetbeni támogatás 

h) szociális célú tüzelőanyag támogatás 

céljából nyújtható.” 

 

2. §  

 

A rendelet 10/I. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„10/I. § 

 

(1) Told Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), hozzájárulva a 

tüzelőanyag költségekhez, évente egyszeri, természetbeni szociális célú tüzelőanyag 

támogatást nyújt (a továbbiakban: támogatás) a szociálisan rászoruló személyek részére. 

(2) A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez: 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 

ellátására jogosult,   

b) az időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülök közül 

különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 

támogatásban részesülők) jogosult,  
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c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 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) Támogatásban részesíthető háztartásonként egy kérelmező, akinek a háztartásában az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500%-

át. 

(5) Ingatlanonként legfeljebb 2 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor. 

(6) Az Önkormányzat a tüzelőanyag kiosztásáról 2021. február 15. napjáig gondoskodik. A 

tüzelőanyag kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által 

biztosított lakcímre szállítással. 

(7) A támogatásra való jogosultságról Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Ügyrendi Bizottsága határoz. 

(8) 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.  

(9) Az Önkormányzat a szociális tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

(10) Az önkormányzat a Belügyminisztérium által a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8. pontja szerinti „A 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás” 

vásárlásához kapcsolódó támogatása erejéig biztosít támogatást.  

 

3. § 

 

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: 2020. október 27. napján. 

 

 

Dr. Köstner Dávid  

jegyző 

 

 

4. Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a közmeghallgatás időpontjának és 

témájának meghatározásáról szóló előterjesztést megkapták. 
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Javasolja, hogy a közmeghallgatás időpontja 2020. december 11-én (pénteken) 10 órakor 

legyen.  

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a 

közmeghallgatás időpontját és témáját, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati 

javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi közmeghallgatást 2020. 

december 11. napján 10 órakor tartja a Községi Művelődési Házban. 

A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesítéséről, új célok meghatározásáról, az 

önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, a városfejlesztésről, 

városrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, sportról, szociális és egészségügyi 

ellátásról szóló tájékoztató. 

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. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2020. (X. 26.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi közmeghallgatást 2020. 

december 11. napján 10 órakor tartja a Községi Művelődési Házban. 

A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesítéséről, új célok meghatározásáról, az 

önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, a városfejlesztésről, 

városrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, sportról, szociális és 

egészségügyi ellátásról szóló tájékoztató. 

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. Előterjesztés Told község közvilágításának fejlesztésére  

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők Told község közvilágításának fejlesztéséről szóló 

előterjesztést megkapták. A közvilágítás fejlesztésére három árajánlatot kért be az 

önkormányzat. Az ajánlatok beérkezetek. Javasolja, hogy a legjobb ajánlatot adó NEG Zrt.-vel 

kössenek szerződést. 

 

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 település közigazgatási területén a 

közvilágításkorszerűsítésre vonatkozóan energiahatékonysági szolgáltatási szerződést köt a 

NEG Zrt.-vel (1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.) az előterjesztés mellékletét képező 

ajánlatának megfelelően 15 évre. 
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Felhatalmazza a polgármestert a szerződés előkészítésére és megkötésére. 

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. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2020. (X. 26.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település közigazgatási területén a 

közvilágításkorszerűsítésre vonatkozóan energiahatékonysági szolgáltatási szerződést 

köt a NEG Zrt.-vel (1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 10.) az előterjesztés mellékletét 

képező ajánlatának megfelelően 15 évre. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés előkészítésére és megkötésére. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester, ülésvezető 

elnök a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

kmft. 

 

 

 

 

Béres Barnabás        Dr. Köstner Dávid 

         polgármester                                             jegyző 

 

 


