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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 25-én – péntek – 

de. 8:00 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 Zoltán   képviselő 

 

Juhász Péter   aljegyző 

 

Tóth Kitti   jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol: Tóth Attila 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 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról 

 

4. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

5. Előterjesztés  az Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítására  
 

6. Előterjesztés Told község közvilágításának fejlesztésére 

 

7. Különfélék 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Elfogadott 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 

 

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 

3. Előterjesztés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. pontja alapján igényelhető támogatás 

benyújtásáról 

 

4. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

5. Előterjesztés  az Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítására  

 

6. Előterjesztés Told község közvilágításának fejlesztésére 

 

7. 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: 2020. szeptember 25. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2020. (IX. 25.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – 
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települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri 

intézkedésekről szóló jelentést.  

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 25. 

 

 

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 helyzetéről szóló tájékoztatót, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi 

határozati javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2020. augusztus havi 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. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2020. (IX. 25.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2020. augusztus havi 

pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

3. Előterjesztés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. pontja alapján igényelhető támogatás 

benyújtásáról 

 

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

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. pontja alapján igényelhető 

támogatás benyújtásáról szóló előterjesztést megkapták. 

 

Meg van határozva, hogy a támogatást mire lehet költeni. 

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: 
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Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. pontja alapján 2020. 

szeptember hónapban támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra 

vonatkozóan 615.516 Ft összegben. 

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

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. a pályázat benyújtására 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2020. (IX. 25.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. pontja 

alapján 2020. szeptember hónapban támogatási igényt nyújt be rendkívüli 

önkormányzati támogatásra vonatkozóan 615.516 Ft összegben. 

 

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

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. a pályázat benyújtására 

 

 

4. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a BURSA HUNGARICA 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához való csatlakozásról 

szóló előterjesztést megkapták. 

 

Minden évben tárgyalni szokta ezt a napirendi pontot a testület. A tavalyi év folyamán is 

csatlakoztak az ösztöndíjrendszerhez. Egy fő volt jogosult a támogatásra, őt 5.000 Ft/hó 

összeggel támogatta az önkormányzat. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

fordulójához való csatlakozással, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati 

javaslatot: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A BURSA HUNGARICA 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához való csatlakozásról” 

tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. 

Told Község Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához, és elfogadja  

a határozat 1. számú mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket. 
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2. 

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

képező „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” 

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 Támogatáskezelő részére. 

Felelős:  Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője 

Határidő:   2020. október 1. 

 

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:   2020. október 5. 

 

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 5000 Ft /hó/fő-ben határozza meg. 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2020. december 4. 

 

7. 

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

önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés 

19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon. 

Felelős:  Pénzügyi Iroda 

Határidő:  2021. január 31. és 2021. augusztus 31. 

 

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 32/2020. (IX. 25.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A BURSA 

HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

fordulójához való csatlakozásról” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. 

Told Község Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. 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 „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis 

használatáról” 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 Támogatáskezelő részére. 

 

Felelős:  Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője 

Határidő:   2020. október 1. 

 

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:   2020. október 5. 

 

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 5000 Ft /hó/fő-ben határozza meg. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2020. december 4. 

 

7. 
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A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az 

önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójának Általános Szerződési 

Feltételeiről szóló rendelkezés 19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon. 

 

Felelős:  Pénzügyi Iroda 

Határidő:  2021. január 31. és 2021. augusztus 31. 

 

 

5. Előterjesztés az Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítására  

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők az Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról szóló előterjesztést megkapták. 

 

Több szülő is jelezte, hogy bölcsődei ellátást szeretne igényelni gyermeke számára. Sok a 

bölcsődés, így a bölcsődei ellátást kiterjesztik a környező településekre is. Lehetőség van rá, 

hogy toldi gyerekek is menjenek bölcsődébe Biharkeresztesre.  

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, egyetértenek-e az előterjesztés 

szerinti alábbi határozati javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás módosító és 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

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 33/2020. (IX. 25.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás módosító és 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6. Előterjesztés Told község közvilágításának fejlesztésére 

 

Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt. 

Nagyon fontos a közvilágítás korszerűsítése, mind energiafelhasználás, mind 

közlekedésbiztonság szempontjából. Kéri, mondják el véleményüket. 
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Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a 

közvilágítás fejlesztésével, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: 

 

Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a település közigazgatási 

területén a közvilágítás fejlesztését. 

Felhatalmazza a polgármestert a fejlesztéshez kapcsolódó feladatok és a beszerzési, 

közbeszerzési eljárás előkészítésével. 

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 34/2020. (IX. 25.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a település 

közigazgatási területén a közvilágítás fejlesztését. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a fejlesztéshez kapcsolódó feladatok és a beszerzési, 

közbeszerzési eljárás előkészítésével. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

7. Különfélék 

Tájékoztatás 

 

Béres Barnabás polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a focipálya 

megvalósítása elkezdődött, a munkaterületet átadták, gyorsan haladnak a munkálatok.  

 

Pályázatot nyújtottak be 3,5 millió Ft összegben a bolt megvásárlására. Az orvosi rendelő 

felújítására, valamint a játszótér kialakítására benyújtott pályázat nyert, a kivitelezésnek 

kellene most már elkezdődnie. 

 

 

 

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

elnök a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

kmft. 

 

 

 

Béres Barnabás      Dr. Köstner Dávid 
    polgármester                     jegyző 

 
 


