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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 20-án –hétfő– de. 

10:10 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. Szóbeli előterjesztés a Magyar Falu Program „Orvosi rendelő” című alprogramra 

benyújtott pályázat összegének módosításáról 

 

2. Különfélék 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Elfogadott napirendi pont: 

 

1. Szóbeli előterjesztés a Magyar Falu Program „Orvosi rendelő” című 

alprogramra benyújtott pályázat összegének módosításáról 

 

2. Különfélék 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1. Szóbeli előterjesztés a Magyar Falu Program „Orvosi rendelő” című 

alprogramra benyújtott pályázat összegének módosításáról 

 

Béres Barnabás polgármester: A Képviselő-testület április 30-i ülésén döntött a Magyar Falu 

Program „Orvosi rendelő” című alprogramra a toldi Orvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat 

épületének felújítására, karbantartására, valamint bútor- és eszközbeszerzésre vonatkozó 

pályázat benyújtásáról. A 30/2019. (IV. 30.) számú TKt határozatban 25.000.000 Ft összeg 
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szerepel, melyet 26.082.760 Ft-ra szükséges módosítani. A képviselők a határozati javaslatot 

kézhez kapták.  

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

javaslatot elfogadásra javasolják. 

 

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

szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2019. (IV. 30.) számú határozata 

pályázati beadandó összegét 26.082.760 Ft-ra módosítja és egységes szerkezetben az alábbiak 

szerint határozza meg:  

„1. Told Község Önkormányzata bruttó 26.082.760 Ft összegre beadja a pályázatát a Magyar 

Falu Program „Orvosi rendelő” című alprogramra a toldi Orvosi Rendelő és Védőnői 

Szolgálat épületének felújítására, karbantartására, valamint bútor- és eszközbeszerzésre.  

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására, a pályázat beadásához kapcsolódó 

valamennyi feladat elvégzésére, továbbá nyertes pályázat esetén az ide vonatkozó valamennyi 

kötelezettségvállalásra.”  

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester  

Határidő: 2019. május 27. illetve folyamatos 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 
 

32/2019. (V. 20.) számú TKt határozat: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2019. (IV. 30.) számú határozata 

pályázati beadandó összegét 26.082.760 Ft-ra módosítja és egységes szerkezetben az 

alábbiak szerint határozza meg:  

 

„1. Told Község Önkormányzata bruttó 26.082.760 Ft összegre beadja a pályázatát a 

Magyar Falu Program „Orvosi rendelő” című alprogramra a toldi Orvosi Rendelő és 

Védőnői Szolgálat épületének felújítására, karbantartására, valamint bútor- és 

eszközbeszerzésre.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására, a pályázat beadásához 

kapcsolódó valamennyi feladat elvégzésére, továbbá nyertes pályázat esetén az ide 

vonatkozó valamennyi kötelezettségvállalásra.”  

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester  

Határidő:  2019. május 27. illetve folyamatos 
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Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester, ülésvezető 

elnök a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

 

kmft. 

 

 

Béres Barnabás        Dr. Köstner Dávid 
         polgármester                                             jegyző 


