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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 12-én – hétfő – de. 

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

megtartott rendkívüli 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. Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről 

 

2. Különfélék 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Elfogadott napirendi pont: 

 

1. Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről 

 

2. Különfélék 

 

Tárgyalt napirendi pont:  

 

1. Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről 

 

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

 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ kérte az Önkormányzatot, hogy véleményezze az 

általános iskolai felvételi körzeteket. 

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 
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Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az 

előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Told község közigazgatási területén működő 

általános iskolák felvételi körzethatárainak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ által történő 

meghatározása tekintetében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) 

bekezdése alapján – az alábbi véleményt adja: 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenleg érvényben lévő általános iskolai 

felvételi körzethatárokra vonatkozóan nem kíván módosító javaslatot tenni.   

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  2020. október 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 35/2020. (X. 12.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Told község közigazgatási területén 

működő általános iskolák felvételi körzethatárainak a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központ által történő meghatározása tekintetében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján – az alábbi véleményt adja: 

  

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenleg érvényben lévő általános 

iskolai felvételi körzethatárokra vonatkozóan nem kíván módosító javaslatot tenni.   

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  2020. október 15. 

 

 

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

elnök a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

kmft. 

 

 

Béres Barnabás        Dr. Köstner Dávid 
         polgármester                                             jegyző 

 
 


