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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 28-án –csütörtök– 

de. 10:20 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi 

Kirendeltségében megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  

Béres Barnabás   polgármester  

   Fábián Béla   alpolgármester 

Karácsony Gyula  képviselő 

Tóth Attila   képviselő 

 

Juhász Péter   aljegyző 

 

Tóth Kitti   jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol: Kolozsvári Imre Zsigmond 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 2018. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról  

 

4. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására  

 

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 
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3. Előterjesztés 2018. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról  

 

4. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására  

 

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: 2019. március 28. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 
 

20/2019. (III. 28.) 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. március 28. 

 

 

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 

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

előterjesztést megkapták. 

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 
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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 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. 
 

21/2019. (III. 28.) számú TKt határozat: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

 Felelős:   Béres Barnabás polgármester 

 Határidő:  azonnal 

 

 

3. Előterjesztés 2018. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról  

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a 2018. évi közmunkaprogramok 

végrehajtásáról szóló előterjesztést megkapták. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a 2018. 

évi közmunkaprogramok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolják. 

 

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

képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a beszámolót, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti 

alábbi határozati javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Start közmunkaprogramok 2018. évi 

végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 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. 
 

22/2019. (III. 28.) számú TKt határozat: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Start közmunkaprogramok 2018. 

évi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja.  

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 



5 
 

4. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására  

 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai Told Község Önkormányzat 2019. 

évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést megkapták. 

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét elfogadásra javasolják. 

 

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

képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Told Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési 

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

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési 

tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: 2019. március 31. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 
 

23/2019. (III. 28.) számú TKt határozat: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 Felelős: Béres Barnabás polgármester 

 Határidő: 2019. március 31. 

 

Melléklet a 23/2019. (III. 28.) számú TKt határozathoz: 

 



 

Told Község Önkormányzata 

2019. évi közbeszerzési terve 

 

 

 

Készítette: 

 

   

 

Jóváhagyta: 

      

……………………………………..   …………………………………….. 

Dr. Köstner Dávid   Béres Barnabás   

jegyző   polgármester 

      

2019. március 21.   2019. március 28. 

 

A közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó eljárásrend 

(nemzeti/közösségi) 

Tervezett eljárási 

típusa 

(Nyílt/meghívásos/ 

Tárgyalásos) 

A közbeszerzés 

becsült értéke 

 (nettó Ft) 

 A közbeszerzési eljárás 

megindításának tervezett 

időpontja 

A szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

A közbeszerzési eljárást 

lebonyolító szervezet 

(hivatal/külső szervezet) 

I. Árubeszerzés       

 II. Építési 

beruházás 

      

       

       

       

       

       

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 

      



 

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

elnök a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

kmft. 

 

 

 

Béres Barnabás        Dr. Köstner Dávid 

         polgármester                                             jegyző 

 

 


