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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 29-én –szerda– de. 

10:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Kirendeltségében 

megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  

Béres Barnabás   polgármester  

   Fábián Béla   alpolgármester 

Kolozsvári Imre Zsigmond képviselő 

Tóth Attila   képviselő 

 

Juhász Péter   aljegyző 

 

Tóth Kitti   jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol: Tóth Zoltán képviselő 

 

Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket, 

megállapítja, hogy a képviselő-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 a közművelődési intézmények 2019. évi munkájának értékelésére 

 

4. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervének elfogadására 

 

5. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 

 

6. Előterjesztés iskolai felvételi körzetek tervezetéről 

 

7. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodása módosításának elfogadására   

 

8. Előterjesztés az önkormányzat által alkalmazandó kormányzati funkciók szerinti 

besorolásról  

 

9. Előterjesztés 2020. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok 

benyújtásáról  
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10. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Közgyűléséhez 

 

11. Előterjesztés Konzorciumi együttműködési megállapodás közbeszerzési eljárás 

lefolytatására elnevezésű megállapodás elfogadásáról  

 

12. 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 a közművelődési intézmények 2019. évi munkájának értékelésére 

 

4. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervének 

elfogadására 

 

5. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 

 

6. Előterjesztés iskolai felvételi körzetek tervezetéről 

 

7. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 

Társulási Megállapodása módosításának elfogadására   

 

8. Előterjesztés az önkormányzat által alkalmazandó kormányzati funkciók szerinti 

besorolásról  

 

9. Előterjesztés 2020. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok 

benyújtásáról  

 

10. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Közgyűléséhez 

 

11. Előterjesztés Konzorciumi együttműködési megállapodás közbeszerzési eljárás 

lefolytatására elnevezésű megállapodás elfogadásáról  
 

12. Különfélék 
 

 

Tárgyalt napirendi pont:  
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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: 2020. január 29. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I. 29.) sz. határozata: 

 

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: 2020. január 29. 

 

 

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 2019. december havi pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős:        Béres Barnabás polgármester 

Határidő:    azonnal 
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4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (I. 29.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő Testülete a község 2019. december havi 

pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:        Béres Barnabás polgármester 

Határidő:    azonnal 
 

3. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2019. évi munkájának értékelésére 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a közművelődési intézmények 2019. 

évi munkájának értékeléséről 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 

közművelődési intézmények 2019. évi munkájának értékelését, egyetértenek-e az előterjesztés 

szerinti alábbi határozati javaslattal: 
 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 

2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót 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. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (I. 29.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Művelődési Ház és 

Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:        Béres Barnabás polgármester 

Határidő:    azonnal 
 

4. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervének 

elfogadására 
 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők a Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi 

munkatervének elfogadásáról 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 

Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervét, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti 

alábbi határozati javaslattal: 
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Told Község Önkormányzat Képviselő–testülete a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 

2020. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 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. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (I. 29.) sz. határozata: 
 

Told Község Önkormányzat Képviselő–testülete a Községi Művelődési Ház és 

Könyvtár 2020. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Felelős:        Béres Barnabás polgármester 

Határidő:    azonnal 
 

5. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 
 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megkapták. 

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

Juhász Péter aljegyző: Ismerteti az előterjesztést. 

 

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

szavazzanak, elfogadják-e a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatát, 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 

Önkormányzattal 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. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (I. 29.) sz. határozata: 
 

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

évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Told Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és azt 

változatlan tartalommal hatályában fenntartja. 
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 Felelős: Béres Barnabás polgármester 

 Határidő: azonnal 
 
 

6. Előterjesztés iskolai felvételi körzetek tervezetéről 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai az iskolai felvételi körzetek 

tervezetéről szóló előterjesztést megkapták, megismerték azt. 

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az 
iskolai felvételi körzetek tervezetét, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati 

javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. 

§ (1a) bekezdésébe foglalt véleményezési jogkörében eljárva a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központ által megküldött általános iskolák felvételi körzetének tervezetét elfogadja.  

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  2020. február 15. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (I. 29.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésébe foglalt véleményezési jogkörében eljárva a 

Berettyóújfalui Tankerületi Központ által megküldött általános iskolák felvételi 

körzetének tervezetét elfogadja.  

 

 Felelős: Béres Barnabás polgármester 

 Határidő:  2020. február 15. 

 

 

7. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 

Társulási Megállapodása módosításának elfogadására   

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő- testület tagjai az előterjesztést megkapták. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

Juhász Péter aljegyző: Ismerteti az előterjesztést. 

 

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

szavazzanak, elfogadják-e a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 

Társulási Megállapodása módosítását, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati 

javaslattal: 
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosító okiratát, illetve az 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadja. 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába Told Község Önkormányzat 

polgármesterét, Béres Barnabást delegálja.   

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  2020. január 31.  

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (I. 29.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosító okiratát, illetve 

az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadja. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába Told Község Önkormányzat 

polgármesterét, Béres Barnabást delegálja.   

 

 Felelős: Béres Barnabás polgármester 

 Határidő:  2020. január 31.  

 

8. Előterjesztés az önkormányzat által alkalmazandó kormányzati funkciók szerinti 

besorolásról  

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai az önkormányzat által alkalmazandó 

kormányzati funkciók szerinti besorolásról szóló előterjesztést megkapták. 

A kötelező feladatokat tartalmazza, amiket el kell látnia az Önkormányzatnak. Az SZMSZ 

függelékét képezi. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

önkormányzat által alkalmazandó kormányzati funkciók szerinti besorolás t, egyetértenek-e 

az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Told Község Önkormányzata által 

alkalmazandó kormányzati funkciók szerinti besorolást a határozat függelékében foglaltaknak 

megfelelően fogadja el. 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtson 

be kérelmet a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságához a törzskönyvi 

nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Told Község Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 1.) önkormányzati rendeletének a 

4. számú függeléke helyébe jelen határozat melléklete lép. 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő: azonnal 
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4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (I. 29.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Told Község Önkormányzata által 

alkalmazandó kormányzati funkciók szerinti besorolást a határozat függelékében 

foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságához a 

törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Told Község Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 1.) önkormányzati 

rendeletének a 4. számú függeléke helyébe jelen határozat melléklete lép. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

9. Előterjesztés 2020. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok 

benyújtásáról  

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a 2020. évi startmunka 

programokhoz kapcsolódó pályázatok benyújtásáról szóló előterjesztést megkapták. 

A Munkaügyi Központ a 2020. március 1-jével induló közmunkaprogramoknál a 

mezőgazdasági programot 2020. november 30-ig szeretné indítani. Vannak már 

megbeszélések ezzel kapcsolatban, hogy egy évig tartson a mezőgazdasági program is.  

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

előterjesztés szerinti alábbi 1. számú határozati javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a meghirdetett 

2020. évi járási startmunka programok támogatására, Szociális jellegű programelemre: 

 

Igényelt támogatás: 24 709 559 Ft 

Támogatás intenzitása: 98,33 % 

Önerő mértéke: 94 209 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 Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

Felelős: _____ Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 
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4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (I. 29.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a 

meghirdetett 2020. évi járási startmunka programok támogatására, Szociális jellegű 

programelemre: 

 

Igényelt támogatás: 24 709 559 Ft 

Támogatás intenzitása: 98,33 % 

Önerő mértéke: 94 209 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 Önkormányzata 2020. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 

 

 Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés 

szerinti alábbi 2. számú határozati javaslatot: 

 

Told Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a meghirdetett 

2020. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági program 

programelemre. 

Igényelt támogatás: 40 796 415 Ft 

Támogatás intenzitása: 95 % 

Önerő mértéke: 455 999 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 Önkormányzata 2020. 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. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (I. 29.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a 

meghirdetett 2020. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági 

program programelemre. 

 

Igényelt támogatás: 40 796 415 Ft 

Támogatás intenzitása: 95 % 
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Önerő mértéke: 455 999 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 Önkormányzata 2020. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 

 

 Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

10. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Közgyűléséhez 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Közgyűléséről szóló előterjesztést megkapták. 

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 támogatja a Debreceni Vízmű Zrt. 

részvényeseként, a 2020. február 6. napjának délelőtt 10 órakor Debrecenben 

megtartandó közgyűlés számára határozati javaslatként előterjesztett indítványokat a 

következők szerint: 

 

2. Egyetért a Debreceni Vízmű Zrt.2020. február 6-i Közgyűlésének 2. napirendi pont 

keretében megtárgyalandó, a többségi tulajdonos a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 

Igazgatóságának javaslatára készült és a közgyűlési meghívó mellékleteként 

megküldött szöveg szerinti Alapszabály módosítással a felügyelő bizottsági tagok 

megválasztására, időtartamára és havonkénti díjazásuk mértékére, valamint egyes 

hatásköri döntések meghozatalának rendjére vonatkozóan.  

 

3. Egyetért a Debreceni Vízmű Zrt.2020. február 6-i Közgyűlésének 3. napirendi pont 

keretében megtárgyalandó, a többségi tulajdonos a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 

Igazgatóságának javaslatára készült és a közgyűlési meghívó mellékleteként 

megküldött szöveg szerinti határozati javaslattal a Debreceni Vízmű Zrt. Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítására vonatkozóan. 
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Debreceni Vízmű Zrt.-ben részvényes 

önkormányzatot a közgyűlésen képviselje és ott a képviselő-testület döntésének 

megfelelően szavazzon a 2. és 3. napirendi pontok során szükséges döntéshozatal 

során. 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: 2020. február 6.  

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (I. 29.) sz. határozata: 

 
1. Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Debreceni Vízmű Zrt. 

részvényeseként, a 2020. február 6. napjának délelőtt 10 órakor Debrecenben 

megtartandó közgyűlés számára határozati javaslatként előterjesztett indítványokat a 

következők szerint: 

 

2. Egyetért a Debreceni Vízmű Zrt.2020. február 6-i Közgyűlésének 2. napirendi pont 

keretében megtárgyalandó, a többségi tulajdonos a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 

Igazgatóságának javaslatára készült és a közgyűlési meghívó mellékleteként 

megküldött szöveg szerinti Alapszabály módosítással a felügyelő bizottsági tagok 

megválasztására, időtartamára és havonkénti díjazásuk mértékére, valamint egyes 

hatásköri döntések meghozatalának rendjére vonatkozóan.  

 

3. Egyetért a Debreceni Vízmű Zrt.2020. február 6-i Közgyűlésének 3. napirendi pont 

keretében megtárgyalandó, a többségi tulajdonos a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 

Igazgatóságának javaslatára készült és a közgyűlési meghívó mellékleteként 

megküldött szöveg szerinti határozati javaslattal a Debreceni Vízmű Zrt. Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítására vonatkozóan. 
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Debreceni Vízmű Zrt.-ben részvényes 

önkormányzatot a közgyűlésen képviselje és ott a képviselő-testület döntésének 

megfelelően szavazzon a 2. és 3. napirendi pontok során szükséges döntéshozatal 

során. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő: 2020. február 6.  

 

 

11. Előterjesztés Konzorciumi együttműködési megállapodás közbeszerzési eljárás 

lefolytatására elnevezésű megállapodás elfogadásáról 

 

Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Told Község 

Önkormányzata konzorciumban vesz részt az EFOP 1.5.3-16-2017-00024 azonosító számú 

Humán szolgáltatás fejlesztése Biharkeresztesen és vonzáskörzetében című pályázat 

megvalósításában. A konzorciumvezető Biharkeresztes Város Önkormányzata. A projekt 

egyes elemeinek megvalósítása közbeszerzés-köteles, ezért szükséges a lefolytatandó 

közbeszerzési eljárásra vonatkozóan az önkormányzatoknak konzorciumi megállapodást 

kötni. 

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 Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP 1.5.3-16-2017-00024 „Humán 

szolgáltatások fejlesztése Biharkeresztesen és vonzáskörzetében” című pályázathoz 

kapcsolódó, az előterjesztés mellékletét képező KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA elnevezésű 

megállapodást elfogadja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására. 
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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. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (I. 29.) sz. határozata: 

 
Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP 1.5.3-16-2017-00024 

„Humán szolgáltatások fejlesztése Biharkeresztesen és vonzáskörzetében” című 

pályázathoz kapcsolódó, az előterjesztés mellékletét képező KONZORCIUMI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 

LEFOLYTATÁSÁRA elnevezésű megállapodást elfogadja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

elnök a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

 

kmft. 

 

 

 

  Béres Barnabás        Dr. Köstner Dávid 
         polgármester                                              jegyző 

 

 


