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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 30-án –szerda– de. 

11:15 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Kirendeltségében 

megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  

Béres Barnabás   polgármester  

   Fábián Béla   alpolgármester 

Karácsony Gyula  képviselő 

Kolozsvári Imre Zsigmond  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. 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 az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról szóló rendelet 

elfogadására 

 

4. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására  

 

5. Előterjesztés a téli rezsicsökkentés egyszeri támogatása keretében biztosítandó tűzifa 

beszerzéséhez szolgáltatató kiválasztására 

 

6. Előterjesztés a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóra és a 2019. évi munkatervének elfogadására 

 

7. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 

 

8. Előterjesztés 2019. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok 

benyújtásáról 
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9. Előterjesztés iskolai felvételi körzetek tervezetéről 

 

10. 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 

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 az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról szóló 

rendelet elfogadására 

 

4. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítására  

 

5. Előterjesztés a téli rezsicsökkentés egyszeri támogatása keretében biztosítandó 

tűzifa beszerzéséhez szolgáltatató kiválasztására 

 

6. Előterjesztés a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóra és a 2019. évi munkatervének elfogadására 

 

7. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 

 

8. Előterjesztés 2019. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok 

benyújtásáról 

 

9. Előterjesztés iskolai felvételi körzetek tervezetéről 

 

10. 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. 
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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: 2019. január 30. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 
 

3/2019. (I. 30.) számú TKt határozat: 

 

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: 2019. január 30. 

 

 

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 helyzetét, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati 

javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 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. 
 

4/2019. (I. 30.) számú TKt határozat: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 



5 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról szóló 

rendelet elfogadására 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők az önkormányzat közművelődési feladatainak 

ellátásáról szóló rendelet elfogadásáról szóló előterjesztést megkapták. 

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról szóló rendeletet elfogadásra javasolják. 

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

szavazzanak, elfogadják-e az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról szóló 

rendeletet. 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról  

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 

Kulttv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  

Told  Roma Nemzetiségi Önkormányzatával való egyeztetést követően,  Told Község 

Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

 

Alapelv 

 

1. § 

 

Az önkormányzat elismeri, hogy Told község minden polgárának joga van kulturális 

örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi 

fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. 

Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti. 

 

 

A rendelet célja 

 

2. § 

 

Az 1.§-ban rögzített alapelv érvényesülése érdekében e rendelet célja, hogy Told Község 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi társadalom művelődési érdekeinek 

és kulturális szükségleteinek figyelembevételével – a helyi lehetőségek és sajátosságok 

alapján – határozza meg az önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások 

körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.  
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A rendelet hatálya  

 

3. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Told község közigazgatási területén a közművelődési 

tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési közösségi terekre, intézményekre, 

szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira, a szolgáltatásokat igénybe 

vevőkre. 

 

Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások köre 

 

4. § 

 

Az Önkormányzat a Kultv. 76. §-ában meghatározott közművelődési alapszolgáltatások közül 

a helyi lehetőségek és sajátosságok figyelembe vételével a következő alapszolgáltatásokat 

biztosítja:  

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára 

helyszín biztosítása. Ennek keretében: 

- a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy 

közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, 

- a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 

- fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a 

művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos 

észrevételeiket, javaslataikat. 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, melynek keretében  

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, 

közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat 

szervez; 

- támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos 

programokat, vagy szolgáltatásokat szervez; 

- a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre 

nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést 

elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; 

- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását 

elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; 

- a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást 

biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok 

kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési 

folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint 

- a fenti tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális 

támogatást nyújt. 

 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, melynek keretében 

- iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, 

közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok 

megvalósítását; 
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- az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, 

támogatja azok megvalósulását, 

- népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok 

megvalósítását; 

- ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és 

ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint 

- hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális 

világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök 

alkalmazásához. 

 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

melynek keretében  

- a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település 

szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot 

működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját; 

- részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, 

értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és 

népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és 

támogatja azok megvalósítását; 

- az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, 

szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú 

munkáját; 

- a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni 

nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, 

tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását; 

- a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a 

nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése 

érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, 

támogatja azok megvalósítását, valamint 

- az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások 

figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos 

közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek 

bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez 

kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását. 

 

e)  az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

melynek keretében  

- a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és 

bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom 

területén tevékenységet folytató amatőrművészeti csoportot, szakkört, 

klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, 

valamint 

- a fenti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és 

infrastrukturális támogatást nyújt. 

 

f) a tehetséggondozás- és - fejlesztés feltételeinek biztosítása, melynek keretében  

- a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének 

kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és 

egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok 

megvalósítását. 
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g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés érdekében  

- a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív 

gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat 

szervez, támogatja azok megvalósítását; 

- az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és 

használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja 

azok megvalósítását; 

- a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és 

termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos 

programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok 

megvalósulását, valamint 

- hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció 

kulturális alapú használatához. 

 

 

 

Az Önkormányzat által ellátott közművelődési feladatok meghatározása 

 

5.§ 

 

Könyvtári szolgáltatás nyújtására Told Község Önkormányzata és a Méliusz Juhász Péter 

Könyvtár között (4026 Debrecen, Bem tér 19.) a muzeális intézményekről, nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 64.§ alapján, mint 

szolgáltatásra határozatlan idejű szerződés jött létre. 

 

 

 

A közművelődési feladatellátás formái, szervezeti keretei 

 

6.§ 

 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról közösségi szintér 

működtetésével – a Községi Művelődési Ház  és Könyvtár (székhelye: 4117 Told , 

Kossuth utca 28. telephelye: 4117 Told, Kossuth utca 5.) útján gondoskodik. 

 

(2) A Községi Művelődési Ház és Könyvtár által nem biztosítható speciális vagy szakági 

 közművelődési feladatok ellátásába az Önkormányzat bevonhatja  

 a)  az  egyéb alaptevékenységhez  kapcsolódóan közművelődési tevékenységet is 

    végző intézményeket,  

 b) nyilvántartásba vett közművelődési célú társadalmi szervezeteket,  

 c) közművelődési feladatok ellátásában résztvevő egyéb szervezeteket,  

d) vagy egyes közművelődési feladatok, feladat együttesek ellátására közművelődési 

megállapodást köthet a feladat ellátást vállaló jogi személlyel vagy magánszeméllyel. 

 

 

A közművelődési feladatok finanszírozásának módja, mértéke 

 

7.§  
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Az Önkormányzat e rendelet 4-5 §-ában meghatározott közművelődési feladataira 

előirányzott fedezetet a mindenkori éves költségvetése tartalmazza.  

 

 

Záró rendelkezés 

 

8. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszíti Told 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatairól, 

a község közművelődési feladatainak ellátásáról szóló 9/1998. (XII. 7.) önkormányzati 

rendelete. 

 

 

Bére Barnabás sk.               Dr. Köstner Dávid sk. 

         polgármester         jegyző 

 

Záradék: 

E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2019. január 31. napján 

 

 

Dr. Köstner Dávid 

jegyző 

 

 

4. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítására  

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést megkapták. 

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását elfogadásra javasolják. 

 

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

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

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és az egységes szerkezetű 

szabályzatot 2019. február 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

A Képviselő-testület a 2017. február 23-án a 15/2017.(II. 23.) TKt. számú határozattal 

jóváhagyott Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát 2019. január 31.napi hatállyal hatályon kívül helyezi. 

Felelős: Béres Barnabás polgármester  

Határidő:  2019. január 31.  
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4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 
 

5/2019. (I. 30.) számú TKt határozat: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és az 

egységes szerkezetű szabályzatot 2019. február 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

A Képviselő-testület a 2017. február 23-án a 15/2017.(II. 23.) TKt. számú határozattal 

jóváhagyott Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát 2019. január 31.napi hatállyal hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester  

Határidő:  2019. január 31.  

 

 

5. Előterjesztés a téli rezsicsökkentés egyszeri támogatása keretében biztosítandó 

tűzifa beszerzéséhez szolgáltató kiválasztására 

 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a téli rezsicsökkentés egyszeri 

támogatása keretében biztosítandó tűzifa beszerzéséhez szolgáltató kiválasztásáról szóló 

előterjesztést megkapták. 

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

rezsicsökkentés egyszeri támogatása keretében biztosítandó tűzifa beszerzéséhez szolgáltató 

kiválasztásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolják. 

 

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

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

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 

támogatások fejezetének a 81. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes 

gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása címmel 

történő kiegészítéseként Támogatói Okirat alapján megítélt 12.000 Ft / háztartás összegű 

természetben juttatás biztosítására árajánlatot kér a következő szolgáltatóktól:  

- TÜZÉP 4110 Biharkeresztes, Bojti utca 1. 

- KOVKERSZOLG Kft. 4110 Biharkeresztes, Hunyadi utca 14. 

- Berettyó Tüzép 4100 Berettyóújfalu, Berettyólapos gátsor 7. 

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. 
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6/2019. (I. 30.) számú TKt határozat: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 

támogatások fejezetének a 81. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a 

vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri 

támogatása címmel történő kiegészítéseként Támogatói Okirat alapján megítélt 12.000 

Ft / háztartás összegű természetben juttatás biztosítására árajánlatot kér a következő 

szolgáltatóktól:  

- TÜZÉP 4110 Biharkeresztes, Bojti utca 1. 

- KOVKERSZOLG Kft. 4110 Biharkeresztes, Hunyadi utca 14. 

- Berettyó Tüzép 4100 Berettyóújfalu, Berettyólapos gátsor 7. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

6. Előterjesztés a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóra és a 2019. évi munkatervének elfogadására 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a Községi Művelődési Ház és 

Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a 2019. évi munkatervet 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 alábbi határozati javaslattal: 

 

1. Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Művelődési Ház és 

Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

2. Told Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Községi Művelődési Ház és 

Könyvtár 2019. évi munkatervét 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. 
 

7/2019. (I. 30.) számú TKt határozat: 

 

1. Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Művelődési Ház és 

Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

2. Told Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Községi Művelődési Ház és 

Könyvtár 2019. évi munkatervét jóváhagyja. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő: azonnal 
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7. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló 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 alábbi határozati javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Told Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás szövegét és azt változatlan 

tartalommal hatályában fenntartja. 

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. 
 

8/2019. (I. 30.) számú TKt határozat: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Told Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás szövegét és azt 

változatlan tartalommal hatályában fenntartja. 

  

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

8. Előterjesztés 2019. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok 

benyújtásáról 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők 2019. évi startmunka programokhoz kapcsolódó 

pályázatok benyújtásáról szóló előterjesztést megkapták, megismerték azt. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

2019. évi startmunka programok támogatására, a Szociális jellegű programelemre történő 

pályázat benyújtásával, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi 1. számú határozati 

javaslatot: 

 

Told Község Önkormányzat pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a meghirdetett 

2019. évi járási startmunka programok támogatására, Szociális jellegű programelemre: 

 

Igényelt támogatás: 24 551 264 Ft 
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Támogatás intenzitása: 99,6  % 

Önerő mértéke:  88 541 Ft 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív lebírálás 

esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

Az önkormányzati önrészt Told Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

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. 
 

9/2019. (I. 30.) számú TKt határozat: 

 

Told Község Önkormányzat pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a 

meghirdetett 2019. évi járási startmunka programok támogatására, Szociális jellegű 

programelemre: 

 

Igényelt támogatás: 24 551 264 Ft 

Támogatás intenzitása: 99,6  % 

Önerő mértéke:  88 541 Ft 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint 

pozitív lebírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

Az önkormányzati önrészt Told Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

 

 Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:         azonnal 

 

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

szavazzanak, egyetértenek-e 2019. évi startmunka programok támogatására, a Mezőgazdasági 

programelemre történő pályázat benyújtásával, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi 2. 

számú határozati javaslatot: 

 

Told Község Önkormányzat pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a meghirdetett 

2019. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági program 

programelemre. 

 

Igényelt támogatás:  41 281 756 Ft 

Támogatás intenzitása: 98,9  % 

Önerő mértéke: 465 995  Ft 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív lebírálás 

esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
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Az önkormányzati önrészt Told Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

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. 
 

10/2019. (I. 30.) számú TKt határozat: 

 

Told Község Önkormányzat pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a 

meghirdetett 2019. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági 

program programelemre. 

 

Igényelt támogatás:  41 281 756 Ft 

Támogatás intenzitása: 98,9  % 

Önerő mértéke: 465 995  Ft 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint 

pozitív lebírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

Az önkormányzati önrészt Told Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

 

 Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

9. Előterjesztés iskolai felvételi körzetek tervezetéről 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők iskolai felvételi körzetek tervezetéről szóló 

előterjesztést megkapták. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

Juhász Péter aljegyző: Minden évben tárgyalni kell az előterjesztést a képviselő-testületnek. 

 

Béres Barnabás polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, 

kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e iskolai felvételi körzetek tervezetét, 

egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 

Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Debreceni Járási Hivatala által Told Község közigazgatási területén működő, állami 

fenntartásban lévő általános iskola beiskolázási körzeteinek megküldött tervezetét elfogadja. 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  2019. február 15. 

 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 
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11/2019. (I. 30.) számú TKt határozat: 

 

Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala által Told Község közigazgatási területén 

működő, állami fenntartásban lévő általános iskola beiskolázási körzeteinek 

megküldött tervezetét elfogadja. 

 

 Felelős: Béres Barnabás polgármester 

 Határidő:  2019. február 15. 

 

 

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

elnök a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

kmft. 

 

 

 

Béres Barnabás        Dr. Köstner Dávid 

         polgármester                                             jegyző 

 
 


