
 

 

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2019. SZEPTEMBER 25-I 

NYILVÁNOS 

ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 

 

Rendelet: 

10/2019. (IX.26.) önkormányzati 

rendelet 

 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 

(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

B1 

 

Határozatok: 

43/2019. (IX. 25.) számú TKt 

határozat 

 

A lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés 

elfogadásáról 

 

C5 

44/2019. (IX. 25.) számú TKt 

határozat 

 

Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 

C8 

45/2019. (IX. 25.) számú TKt 

határozat 

 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján 

igényelhető támogatás benyújtásáról 

Z1 

46/2019. (IX. 25.) számú TKt 

határozat 

 

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való 

csatlakozásról 

Z1 

47/2019. (IX. 25.) számú TKt 

határozat 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatáról Z1 

48/2019. (IX. 25.) számú TKt 

határozat 

 

Megtermelt konyhakerti növények szétosztásáról Z1 

49/2019. (IX. 25.) számú TKt 

határozat 

 

A Polgármester jutalmazásáról B11 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 25-én –szerda– 

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 

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. 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 Told Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 

28.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

4. Előterjesztés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról 

 

5. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

6. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatáról  

 

7. Szóbeli előterjesztés megtermelt konyhakerti növények szétosztásáról 

 

8. Szóbeli előterjesztés a Polgármester jutalmazására 

 

9. Különfélék 
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5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 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 Told Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 

(II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

4. Előterjesztés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 

L. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról 

 

5. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

6. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatáról  

 

7. Szóbeli előterjesztés megtermelt konyhakerti növények szétosztásáról 
 

8. Szóbeli előterjesztés a Polgármester jutalmazására 

 

9. 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: 2019. szeptember 25. 
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5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

43/2019. (IX. 25.) 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. szeptember 25. 

 

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 

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

előterjesztést megkapták, megismerték azt. 

Megérkezett a szociális tűzifa, 142 m3 fát kapott az Önkormányzat. A tűzifa szállítását még ki 

kell fizetni. 

 

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 2019. augusztus havi pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

44/2019. (IX. 25.) számú TKt határozat: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2019. augusztus havi 

pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

  

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

3. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 

(II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai Told Község Önkormányzat 2018. 

évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról az 

előterjesztést megkapták. 
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Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati 

rendelet módosítását elfogadásra javasolják. 

 

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

képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

10/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében és az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Told Község Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 

módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

  

„2. § 

 

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését: 

 

Költségvetési bevételét    

 

        9.662.915 Ft-tal 

 

 
Költségvetési kiadását 

 

      12.474.204 Ft-tal 

  

módosítja és az önkormányzat 2019. évi 

 
(1)  

módosított költségvetési bevételét     116.056.509 Ft 

módosított költségvetési kiadását     130.512.190 Ft  

a költségvetési egyenleg összegét  

       működési hiány                                                   

      14.455.681 Ft 

      13.854.121 Ft 

        felhalmozási hiány            601.560 Ft 

         finanszírozási többlet  14.455.681 Ft 
(2)  

állapítja meg. 

 

 

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat: 

- felhalmozási célú kiadást:            3.733.868 Ft-ban, 

            ebből: - beruházások összegét:            3.233.868 Ft-ban, 
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            - felújítások összegét               500.000 Ft-ban, 

- a működési célú bevételt:            2.766.386 Ft-ban, 

- a működési célú kiadásokat:        126.778.322 Ft-ban, 

- ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:          62.748.509 Ft-ban, 

                       - a munkaadót terhelő járulékokat:            7.060.876 Ft-ban, 

                       - a dologi kiadásokat:          44.637.702 Ft-ban, 

           - egyéb működési célú kiadásokat:             1.288.735 Ft-ban, 

                       - az ellátottak pénzbeli juttatása:           11.042.500 Ft-ban, 

                       - a tartalék összegét:                 0 ezer Ft-ban, 

      a költségvetési létszámkeretet:             2 főben 

         (Ebből közfoglalkoztatottak létszáma):  

állapítja meg. 

 

 

A költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.” 

 

2. § 

 

 (1)    A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép. 

 (2)  A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép. 

 (3) A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép. 

 (4) A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép. 

 (5) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 

 (6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 

  

3. § 

 

Ez a rendelet 2019. szeptember 27. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 Béres Barnabás sk. Dr. Köstner Dávid sk. 
 polgármester jegyző  

 

  

 

Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2019. szeptember 26. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid sk. 

           jegyző 
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4. Előterjesztés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 

L. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők a Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján igényelhető 

támogatás benyújtásáról az előterjesztést megkapták. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 
 

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

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 

10. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtását elfogadásra javasolják. 

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

képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján igényelhető 

támogatás benyújtásával, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: 

 

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján támogatási igényt 

nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan 673.259 Ft összegben. 

Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be. 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 30. a pályázat benyújtására 
 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

45/2019. (IX. 25.) számú TKt határozat: 
 

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján 

támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan 

673.259 Ft összegben. 

Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be. 

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 30. a pályázat benyújtására 
 

5. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való csatlakozásról szóló 

előterjesztést megkapták. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 
 

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

HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való 

csatlakozásról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolják. 



8 
 

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

képviselőket szavazzanak, támogatják-e az önkormányzat BURSA HUNGARICA 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való csatlakozását, 

egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a “Csatlakozás a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához” tárgyú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. 

Told Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, és elfogadja a határozat 1. számú mellékletét 

képező Általános Szerződési Feltételeket. 

 

2. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. számú mellékletét 

képező „Csatlakozási nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot az Önkormányzat nevében 

aláírja. 

 

3. 

A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda 

vezetőjét, hogy a határidők figyelembevételével a nyilatkozatot juttassa el az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelőhöz 

 

Felelős:  Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője 

Határidő:   2019. október 2. 

 

4. 

A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda 

vezetőjét, hogy a megadott határidők figyelembevételével gondoskodjon az A és B típusú 

pályázat kiírásáról. 

 

Felelős: Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője 

Határidő:   2019. október 4. 

 

5.  

A Képviselő – testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Irodát, 

hogy a határozat 3. számú mellékletben foglalt határidők figyelembevételével 

gondoskodjanak a pályáztatás lebonyolításáról. 

 

Felelős: Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője 

Határidő:  folyamatos 

 

6. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy terjessze a képviselő-testület elé a 

keretösszeg felosztásáról és a támogatott hallgatók számáról szól előterjesztést. A 

támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület az egy főre eső 

támogatási összeget 5.000 Ft /hó/fő-ben határozza meg. 
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Felelős:  polgármester 

Határidő: 2019. december 5. 

 

7. 

A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az 

önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés 

19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon. 

 

Felelős:  Pénzügyi Iroda 

Határidő:  2020. január 31. és 2020. augusztus 31. 
 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

46/2019. (IX. 25.) számú TKt határozat: 
 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a “Csatlakozás a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához” tárgyú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. 

Told Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, és elfogadja a határozat 1. számú mellékletét 

képező Általános Szerződési Feltételeket. 

 

2. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. számú mellékletét 

képező „Csatlakozási nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot az Önkormányzat nevében 

aláírja. 

 

3. 

A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda 

vezetőjét, hogy a határidők figyelembevételével a nyilatkozatot juttassa el az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelőhöz 

 

Felelős: Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője 

Határidő:   2019. október 2. 

 

4. 

A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda 

vezetőjét, hogy a megadott határidők figyelembevételével gondoskodjon az A és B típusú 

pályázat kiírásáról. 

 

Felelős: Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője 

Határidő:   2019. október 4. 
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5.  

A Képviselő – testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Irodát, 

hogy a határozat 3. számú mellékletben foglalt határidők figyelembevételével 

gondoskodjanak a pályáztatás lebonyolításáról. 

 

Felelős: Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője 

Határidő:  folyamatos 

 

6. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy terjessze a képviselő-testület elé a 

keretösszeg felosztásáról és a támogatott hallgatók számáról szól előterjesztést. A 

támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület az egy főre eső 

támogatási összeget 5.000 Ft /hó/fő-ben határozza meg. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2019. december 5. 

 

7. 

A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az 

önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés 

19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon. 

 

Felelős:  Pénzügyi Iroda 

Határidő:  2020. január 31. és 2020. augusztus 31. 
 
 

6. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatáról  
 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megkapták. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 
 

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

Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatát elfogadásra javasolják. 

 

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

képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatát, 

egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 
 

1. Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ában foglaltak alapján 

– Told Község Önkormányzata 2018-2023. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 

2019. évi felülvizsgálattal egységes szerkezetben az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja.  

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: Béres Barnabás polgármester  

Határidő: azonnal 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 



11 
 

 

47/2019. (IX. 25.) számú TKt határozat: 
 

1. Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az egyenlő bánásmódról és 

az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ában 

foglaltak alapján – Told Község Önkormányzata 2018-2023. évre szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját a 2019. évi felülvizsgálattal egységes szerkezetben az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

7. Szóbeli előterjesztés megtermelt konyhakerti növények szétosztásáról 

 

 

Béres Barnabás polgármester: Az Önkormányzat a megtermelt javaiból támogatni szeretné a 

falu háztartásait. Háztartásonként 10 kg vöröshagymát, 25 kg burgonyát, 1 kg paprikát és 1 kg 

paradicsomot adna. A településen 80 háztartás részesülne a támogatásból.  

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 közfoglalkoztatás keretében megtermelt 

konyhakerti növényekből 80 szociálisan rászoruló háztartás részére biztosít a 2019. évben 10 

kg vöröshagymát, 25 kg burgonyát, 1 kg paprikát és 1 kg paradicsomot. 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

 

48/2019. (IX. 25.) számú TKt határozat: 
 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatás keretében 

megtermelt konyhakerti növényekből 80 szociálisan rászoruló háztartás részére 

biztosít a 2019. évben 10 kg vöröshagymát, 25 kg burgonyát, 1 kg paprikát és 1 kg 

paradicsomot. 

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: azonnal 
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Béres Barnabás polgármester az ülésről távozik, átadja az ülés vezetését Fábián Béla 

alpolgármesternek. 

 

Fábián Béla alpolgármester az ülés vezetését átveszi. 

 

 

8. Szóbeli előterjesztés a Polgármester jutalmazására 

 

Fábián Béla alpolgármester: Béres Barnabás polgármester több cikluson keresztül vezeti a 

települést. A képviselőkkel egyeztetve, azon felül, hogy erkölcsileg elismerik, köszönetet 

mondanak munkájáért, anyagilag is szeretnék elismerni. Társadalmi megbízatásban látja el 

feladatát, de nap, mint nap dolgozott. Az erkölcsi elismerés mellett javasolja, hogy részesítsék 

jutalomba. A község lehetőségei szerények, ezért javasolja, hogy nettó 100.000 Ft jutalomban 

részesítsék, ami bruttó 147.059 Ft-ot jelent. Kéri, mondják el véleményüket. 

 

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

alábbi határozati javaslattal: 

 

1. Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Béres Barnabás polgármestert a 2014-

2019. önkormányzati ciklusban végzett munkája elismeréséül bruttó 147.059 Ft összegű 

jutalomban részesíti.   

 

2. A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Fábián Béla alpolgármester, Karancsiné Kerekes Erzsébet pénzügyi irodavezető 

Határidő:      azonnal  

 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

49/2019. (IX. 25.) számú TKt határozat: 
 

1. Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Béres Barnabás polgármestert 

a 2014-2019. önkormányzati ciklusban végzett munkája elismeréséül bruttó 147.059 

Ft összegű jutalomban részesíti.   

 

2. A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Fábián Béla alpolgármester, Karancsiné Kerekes Erzsébet pénzügyi 

irodavezető 

Határidő: azonnal  

 

 

Béres Barnabás polgármester az ülésre visszaérkezik. 

 

Fábián Béla alpolgármester: Tájékoztatja, hogy döntöttek jutalmazásáról, a Képviselő-

testület nevében köszöni munkáját, további sok sikert kíván. Az ülés vezetését visszaadja. 

 

Béres Barnabás polgármester az ülésvezetését visszaveszi. 



13 
 

 

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

elnök a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

 

kmft. 

 

 

 

Béres Barnabás        Dr. Köstner Dávid 

         polgármester                                             jegyző 


