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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 22-én – kedd – du. 

14:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Kirendeltségén 

megtartott alakuló üléséről 

 

Jelen vannak:  

 

Béres Barnabás   polgármester  

Fábián Béla   képviselő 

Kolozsvári Imre Zsigmond képviselő 

  Tóth Attila   képviselő 

  Tóth Zoltán   képviselő 

 

Dr. Köstner Dávid   jegyző 

Ceglédiné Csősz Erzsébet HVB elnöke 

 

Tóth Kitti   jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottak, vendégek: 

 

Dani Béla Péter Biharkeresztes Város polgármestere 

Gulyásné Kovács Gabriella ügyintéző 

Karancsiné Kerekes Erzsébet irodavezető 

 

 

 Ünnepélyes megnyitó 

 

Béres Barnabás polgármester: Köszönti Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

alakuló ülésén a Helyi Választási Bizottság elnökét, a meghívott vendégeket, a megválasztott 

önkormányzati képviselőket, az ülés résztvevőit.  

 

Kéri hallgassák meg a himnuszt. 

 

 A Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 

 

Béres Barnabás polgármester: Felkéri Ceglédiné Csősz Erzsébetet a Helyi Választásai 

Bizottság Elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját a választás eredményéről. 

 

Ceglédiné Csősz Erzsébet HVB elnöke: Köszönti a megjelenteket. A 2019. október 13. napján 

megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásának előkészületeiről, eredményéről az alábbiak szerint 

számol be: 

 

A Helyi Választási Bizottság a jogszabályban előírt hatáskörében eljárva: 

 

 Döntött  2 polgármesterjelölt 

   10 képviselőjelölt 

   5 roma nemzetiségi képviselőjelölt 

   nyilvántartásba vételéről. 
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 Jóváhagyta a szavazólapok adattartalmát. 

 

 Megállapította és közzétette a választás eredményét. 

 

 

1. A települési választás eredményei: 

 

Toldon a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 282 fő. 

Szavazóként megjelentek száma:  147 fő, 

amely a választók     52,13 %-a. 

 

A polgármester választás eredménye: 

 

Sorszám Jelölt neve Kapott érvényes szavazat % 

1. Rat Robert Wilhelm  20 13,7  

2. Béres Barnabás Mihály  126  86,3 

 

Egyéni listás választás eredménye: 

 

Sorszám Jelölt neve Kapott érvényes szavazat % 

1. Rat Robert Wilhelm 22 15,49 

2. Mohácsi Géza 27 19,01 

3. Tóth Zoltán 42 29,58 

4. Bőr Tivadar 27 19,01 

5. Kolozsvári Imre Zsigmond 47 33,1 

6. Béres Barnabás Mihály 76 53,52 

7. Szalai Béla 8 5,63 

8. Karácsony Gyula Imre 40 28,17 

9. Fábián Béla 56 39,44 

10. Tóth Attila 43 30,28 

 

 

2. A roma nemzetiségi választás eredményei: 

 

A roma nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 111 fő 

Szavazóként megjelentek száma: 85 fő, 

amely a választópolgárok 76,58 %-a. 

 

Sorszám Jelölt neve Kapott érvényes szavazat % 

1. Balogh Jenő  55 64,71 

2. Mohácsi Géza 33  38,82 

3. Balog Jenőné 47 55,29 

4. Mohácsi Gyula 28 32,94 

5. Gertner Erzsébet 42 49,41 

 

A választás eredményével kapcsolatban jogorvoslati kérelem nem érkezett. 
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Béres Barnabást polgármesterré választották. Képviselővé Fábián Bélát, Kolozsvári Imre 

Zsigmondot, Tóth Attilát és Tóth Zoltánt választották meg. 

 

 Az Önkormányzati képviselők eskütétele 

 

Béres Barnabás polgármester: Az alakuló ülés kötelező eleme a települési képviselők és a 

polgármester eskütétele. Felkéri Ceglédiné Csősz Erzsébetet, a Helyi Választási Bizottság 

Elnökét, hogy az önkormányzati képviselőktől vegye ki az esküt. 

 

Ceglédiné Csősz Erzsébet HVB elnöke: Megkéri a megválasztott önkormányzati 

képviselőket, hogy az eskü letételéhez fáradjanak ki, a jelenlévőket pedig arra kéri, 

szíveskedjenek felállni az eskütétel idejére.  

 

Told Község Önkormányzat megválasztott képviselői letették az alábbi szövegű esküt:  

 

„Én ………………………(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, 

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom 

és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselő tisztségemből eredő feladataimat 

Told fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 

magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az esküvevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!„ 

 

Ceglédiné Csősz Erzsébet HVB elnöke: Megkéri az önkormányzati képviselőket, hogy az 

esküokmányt szíveskedjenek aláírni. 

 

 A Polgármester eskütétele 

 

Ceglédiné Csősz Erzsébet HVB elnöke: Felkéri Béres Barnabás polgármestert az eskü 

letételéhez fáradjon ki, majd az eskü letétele után az esküokmányt szíveskedjen aláírni.  

 

Béres Barnabás polgármester az alábbi szövegű esküt tette le: 

 

„Én Béres Barnabás becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Told fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet 

javára gyakorlom. 

(Az esküvevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!„ 

 

Az esküokmány aláírását követően. 

 

Ceglédiné Csősz Erzsébet HVB elnöke: Gratulál még egyszer a megválasztott 

polgármesternek, és a képviselőknek, munkájukhoz jó egészséget és kitartást kíván.  

 

Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az 5 megválasztott 

képviselőből 5 fő jelen van a képviselő-testület határozatképes.  
 

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.  
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Javasolt napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének elfogadására 

 

2. Előterjesztés Told község Alpolgármestere megválasztására 

 

3. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására 

 

4. Előterjesztés Told Község Önkormányzat Bizottságának megválasztására 

 

5. Előterjesztés a képviselői tiszteletdíj meghatározására 

 

Kéri, a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi pontokkal. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének elfogadására 

 

2. Előterjesztés Told község Alpolgármestere megválasztására 

 

3. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására 

 

4. Előterjesztés Told Község Önkormányzat Bizottságának megválasztására 

 

5. Előterjesztés a képviselői tiszteletdíj meghatározására 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének elfogadására 

 

Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Felkéri Dr. Köstner 

Dávid jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást a napirenddel kapcsolatosan. 

 

Dr. Köstner Dávid jegyző: Gratulál a polgármester úrnak és a megválasztott képviselőknek. A 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében az 

alakuló ülés kötelező napirendi pontja a polgármester illetményének, tiszteletdíjának, 

valamint költségtérítésének a meghatározása. A polgármesteri tisztség betölthető főállásban 

vagy társadalmi megbízatásban, attól függően, hogy hogyan választották e tisztségre a 

polgármestert. A Mötv. 64. § (1) és (2) bekezdése alapján Béres Barnabás a polgármester 

tisztségét társadalmi megbízatásban látja el, havi díjazása a Mötv. 71. § (4) bekezdés d) pontja 

alapján 149.600 Forint. A társadalmi megbízatású polgármester havonta az illetményének 15 

%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, ami Told polgármestere estében 

22.440 Ft. 

 

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

kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati 

javaslattal: 
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I.  

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Béres Barnabás társadalmi 

megbízatású polgármester tiszteletdíját 2019. október 13. napjától a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdése alapján havonta 

bruttó 149.600 forintban határozza meg. 

Felkéri Dr. Köstner Dávid jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

II.  

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Béres Barnabás társadalmi 

megbízatású polgármester költségtérítésre való jogosultságát 2019. október 13. napjától a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) 

bekezdése alapján havonta tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott 22.440.- forintban 

állapítja meg. 

Felkéri Dr. Köstner Dávid jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: Dr. Köstner Dávid jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

50/2019. (X. 22.) számú TKt határozat: 

 

I.  

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Béres Barnabás társadalmi 

megbízatású polgármester tiszteletdíját 2019. október 13. napjától a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdése 

alapján havonta bruttó 149.600 forintban határozza meg. 

 

Felkéri Dr. Köstner Dávid jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

II.  

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Béres Barnabás társadalmi 

megbízatású polgármester költségtérítésre való jogosultságát 2019. október 13. 

napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 71. § (6) bekezdése alapján havonta tiszteletdíjának 15 %-ában 

meghatározott 22.440.- forintban állapítja meg. 

 

Felkéri Dr. Köstner Dávid jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Dr. Köstner Dávid jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Előterjesztés Told község Alpolgármestere megválasztására 

 

Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Megkéri jegyző urat 

az alpolgármester választásával kapcsolatos szabályok ismertetésére. 
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Dr. Köstner Dávid jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény értelmében az alakuló ülés kötelező napirendi pontja az alpolgármester 

megválasztása.  

A törvény úgy rendelkezik, hogy az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot. 

A képviselő-testület titkos szavazással, minősített többséggel választja meg az 

alpolgármestert, akinek jogai és kötelezettségei megválasztásával kezdődnek és a megbízatás 

megszűnésével szűnnek meg. A szavazás szavazólapon történik. Érvényesen szavazni a 

polgármester által javasolt személyre lehet. A titkos szavazás lebonyolításához egy ad hoc 

bizottságot szükséges létrehozni. 

 

Béres Barnabás polgármester: Alpolgármesternek Fábián Béla képviselőt javasolja. Mindig 

azt tartja szem előtt az alpolgármester választáskor, hogy az legyen, aki az egyéni listás 

szavazáson a legtöbb szavazatot kapta. 

Megkérdezi a jelöltet, hogy vállalja-e a feladatot, a napirend nyilvános tárgyalásába 

beleegyezik-e? 

 

Fábián Béla képviselő: Megválasztása esetén vállalja a feladatot, a nyilvános tárgyalásba 

beleegyezik. Bejelenti személyes érintettségét. 

 

Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e azzal a 

javaslattal, hogy Fábián Béla képviselőt ne zárják ki a személyét érintő döntéshozatalból. 

 

Fábián Béla képviselő nem vett részt a szavazásban.  

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

A képviselő-testület Fábián Béla képviselőt nem zárta ki a személyét érintő szavazásból. 

 

Béres Barnabás polgármester: A választás lebonyolításához szükséges szavazatszámláló 

bizottság elnökének Kolozsvári Imre Zsigmond képviselőt, tagjainak Tóth Zoltán és Tóth 

Attila képviselőket javasolja. 

Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt személyekkel, elfogadják-e az 

előterjesztés szerinti alábbi I. számú határozati javaslatot: 

 

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése, illetve a 

Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az alpolgármester megválasztásának 

lebonyolítására háromtagú eseti Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. A Szavazatszámláló 

Bizottság elnökének megválasztja Kolozsvári Imre Zsigmond képviselőt, tagjainak Tóth 

Zoltán képviselőt és Tóth Attila képviselőt. 

Felkéri a Bizottság tagjait a titkos szavazással kapcsolatos feladatok ellátására, és a 

Bizottság elnökét az eredmény ismertetésére. 

Felelős: Kolozsvári Imre Zsigmond képviselő 

   Tóth Zoltán képviselő 

              Tóth Attila képviselő 

Határidő: azonnal 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 
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51/2019. (X. 22.) számú TKt határozat: 

 

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése, illetve a 

Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az alpolgármester megválasztásának 

lebonyolítására háromtagú eseti Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. A 

Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasztja Kolozsvári Imre Zsigmond 

képviselőt, tagjainak Tóth Zoltán képviselőt és Tóth Attila képviselőt. 

 

Felkéri a Bizottság tagjait a titkos szavazással kapcsolatos feladatok ellátására, és a 

Bizottság elnökét az eredmény ismertetésére. 

Felelős:  Kolozsvári Imre Zsigmond képviselő 

    Tóth Zoltán képviselő 

               Tóth Attila képviselő 

Határidő:  azonnal 

 

Béres Barnabás polgármester: Elkészült a szavazólap, ismerteti annak tartalmát. 

  

 

T Á M O G A T O M 

 

IGEN  

 

NEM  

 

HOGY,   

FÁBIÁN BÉLA 

 

LEGYEN AZ ALPOLGÁRMESTER A MAI NAPTÓL A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

MEGBÍZATÁSÁNAK IDŐTARTAMÁIG. 

 

Szavazni érvényesen az „IGEN”, vagy „NEM” szó melletti körben elhelyezett egymást 

metsző két vonallal lehet. 

Például:       
 

Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e azzal, elfogadják-e az alábbi határozati 

javaslatot: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester titkos választására 

vonatkozó döntés szavazólapját a határozat melléklete szerint fogadja el. 

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. 

 

52/2019. (X. 22.) számú TKt határozat: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester titkos választására 

vonatkozó döntés szavazólapját a határozat melléklete szerint fogadja el. 
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Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

     Melléklet az 52/2019. (X. 22.) számú TKt. határozathoz: 

 

T Á M O G A T O M 

 

IGEN  

 

NEM  

 

HOGY,   

FÁBIÁN BÉLA 

 

LEGYEN AZ ALPOLGÁRMESTER A MAI NAPTÓL A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

MEGBÍZATÁSÁNAK IDŐTARTAMÁIG. 

 

Szavazni érvényesen az „IGEN”, vagy „NEM” szó melletti körben elhelyezett egymást 

metsző két vonallal lehet. 

Például:       
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Béres Barnabás polgármester: A szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendel el. 

 

Szünet után. 

 

Béres Barnabás polgármester: Felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a 

szavazás eredményét. 

 

Kolozsvári Imre Zsigmond képviselő, a szavazatszámláló bizottság elnöke: A bizottság 

elvégezte a feladatát. Az 5 szavazólapból 5 szavazólap került az urnába. Urnanyitás után a 

bizottság a szavazatokat megszámolta, megállapították, hogy 5 érvényes szavazat érkezett. Az 

5 érvényes szavazatból 5 támogatta Fábián Béla alpolgármesterré választását. Mindezek 

alapján a bizottság megállapította, hogy az alpolgármester választás érvényes, és eredményes 

volt.   

 

Előterjesztés szerinti II. számú határozati javaslat: 

 

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fábián Béla képviselőt 2019. október 

22. napjától a képviselő-testület megbízatásának idejéig Told község társadalmi megbízatású 

alpolgármesterévé választja. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Béres Barnabás polgármester: Megköszöni a szavazatszámláló bizottság munkáját. Bejelenti, 

hogy az alpolgármester választás érvényes, és eredményes volt.  
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5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

53/2019. (X. 22.) számú TKt határozat: 

 

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fábián Béla képviselőt 2019. 

október 22. napjától a képviselő-testület megbízatásának idejéig Told község 

társadalmi megbízatású alpolgármesterévé választja. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Béres Barnabás polgármester: Gratulál Fábián Béla alpolgármesternek. Megkéri a 

megválasztott alpolgármestert, hogy az eskü letételéhez fáradjon ki, majd az eskü letétele után 

az esküokmányt szíveskedjen aláírni, a jelenlévőket pedig arra kéri, szíveskedjenek felállni az 

eskütétel idejére.  

 

Fábián Béla alpolgármester az alábbi szövegű esküt tette le: 

 

„Én Fábián Béla becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Told fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet 

javára gyakorlom. 

(Az esküvevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!„ 

 

 

3. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására 

 

Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Megkéri Dr. Köstner 

Dávid jegyzőt az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításával 

kapcsolatos szabályok ismertetésére. 

 

Dr. Köstner Dávid aljegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény értelmében az alakuló ülés kötelező napirendi pontja az alpolgármester 

megválasztását követően az alpolgármester illetményének, vagy tiszteletdíjának a 

meghatározása a költségtérítésével együtt. Az alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapításához a törvény a képviselő-testület számára biztosít bizonyos diszkrecionális 

jogkört.  A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja 

meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 

90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Béres Barnabás polgármester: Javasolja Fábián Béla alpolgármester tiszteletdíját bruttó 

62.350 forintban meghatározni. 

 

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri szavazzanak, 

egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 

I.  



11 
 

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fábián Béla alpolgármester 

tiszteletdíját 2019. október 22. napjától bruttó 62.350 forintban állapítja meg. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

II.  

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fábián Béla alpolgármester 

költségtérítését 2019. október 22. napjától az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében 

tiszteletdíjának 15 % - ában azaz: 9.350 forintban állapítja meg. 

 

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. 

 

54/2019. (X. 22.) számú TKt határozat: 

 

I.  

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fábián Béla alpolgármester 

tiszteletdíját 2019. október 22. napjától bruttó 62.350 forintban állapítja meg. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

II.  

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fábián Béla alpolgármester 

költségtérítését 2019. október 22. napjától az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében 

tiszteletdíjának 15 % - ában azaz: 9.350 forintban állapítja meg. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

4. Előterjesztés Told Község Önkormányzat Bizottságának megválasztására 

 

Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Ismerteti, hogy 1000 

fő alatti településen egy bizottság létrehozása kötelező. A megválasztott Képviselő-testület 

részére Ügyrendi Bizottság létrehozását javasolja. A bizottsági tagok számát 3 főben javasolja 

meghatározni. Előzetes egyeztetések alapján a bizottság elnökének Kolozsvári Imre 

Zsigmond képviselőt, tagjainak Tóth Attila és Tóth Zoltán képviselőket javasolja.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri szavazzanak, 

egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 

 

I. 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete működése időtartamára Ügyrendi Bizottságot 

hoz létre. 

II. 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökévé Kolozsvári 

Imre Zsigmond képviselőt választja meg. 
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III. 

Told Község Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága tagjának az alábbi 

személyeket választja meg: 

1. Tóth Attila képviselő 

2. Tóth Zoltán képviselő 

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. 

 

55/2019. (X. 22.) számú TKt határozat: 

 

I. 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete működése időtartamára Ügyrendi 

Bizottságot hoz létre. 

II. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökévé 

Kolozsvári Imre Zsigmond képviselőt választja meg. 

 

III. 

  

Told Község Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága tagjának az 

alábbi személyeket választja meg: 

1. Tóth Attila képviselő 

2. Tóth Zoltán képviselő 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5. Előterjesztés a képviselői tiszteletdíj meghatározására 

 

Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Szintén kötelező 

napirendi pontja az alakuló ülésnek az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a 

bizottság tagja tiszteletdíjának, természetbeni juttatásának a meghatározása.  

A törvény szerint a tiszteletdíjak mértékét, természetbeni juttatásokat csak önkormányzati 

rendeletben lehet megállapítani. Korábbi szabályozás alsó és felső határt szabott a 

tiszteletdíjak megállapítására, jelenlegi azonban egyetlen fontos kikötés van, hogy a 

tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak 

ellátását.  

Javasolja, hogy a képviselők tiszteletdíja havonta bruttó 25.000 Ft legyen. 

 

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

helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet-tervezettel. 

 

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

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

11/2019. (X. 23.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjának megállapításáról 

 

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

továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Told község Önkormányzat képviselő-testület tagjaira.  

(2) Nem terjed ki a hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre. 

 

2. § 

 

A képviselő-testület tagjait tagságukért havonta bruttó 25.000 Forint tiszteletdíj illeti meg. 

 

3. § 

 

A tiszteletdíjak kifizetésének határideje minden tárgyhót követő hónap 15. napja. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a helyi 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 13/2014. (X. 27.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

 Béres Barnabás sk.      Dr. Köstner Dávid sk. 

    polgármester       jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2019. október 23. napján. 

 

 

Dr. Köstner Dávid  

jegyző 

 

 

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

elnök a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

kmft. 

 

 

Béres Barnabás        Dr. Köstner Dávid 
         polgármester                                             jegyző 


