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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 27-én –kedd– de. 08:00 

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 

 

Dr. Köstner Dávid  jegyző 

 

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 szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására 

 

2. Előterjesztés a 2021. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására 

 

3. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül a Kossuth utca felújítására 

kivitelezői feladatok elvégzésére beszerzési eljárás indítása  

 

4. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül a Kossuth utca felújítására műszaki 

ellenőri feladatok elvégzésére beszerzési eljárás indítása  

 

5. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításhoz  

 

6. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatáról 

 

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. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat 

benyújtására 

 

2. Előterjesztés a 2021. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának 

meghatározására 

 

3. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül a Kossuth utca felújítására 

kivitelezői feladatok elvégzésére beszerzési eljárás indítása  

 

4. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül a Kossuth utca felújítására 

műszaki ellenőri feladatok elvégzésére beszerzési eljárás indítása  

 

5. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításhoz  

 

6. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatáról 

 

7. Különfélék 

 

Tárgyalt napirendi pont:  

 

1. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat 

benyújtására 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést megkapták. 

 

Az Önkormányzat minden évbe beadja a pályázatot, így idén is kemény lombos tűzifára 

kívánnak pályázni.  

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 Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I. 2.2.1. pontja szerinti A települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím 

szerint kiírt felhívásra a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás 5/a pontja alapján pályázatot nyújt be 

kemény lombos szociális tűzifa igénylésére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat a maximálisan 

igényelhető, összesen 240 erdei m3 kemény lombos tűzifa vásárlásra vonatkozóan nyújtsa be 

pályázatát. 

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a rászorulókhoz 

való eljuttatást is, - származó költségeket.  

Told Község Önkormányzat a pályázati kiírás alapján önrészt nem biztosít.  

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: 2021. augusztus 31. 
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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 10/2021. (VII. 27.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I. 2.2.1. pontja szerinti A 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatása jogcím szerint kiírt felhívásra a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás 5/a 

pontja alapján pályázatot nyújt be kemény lombos szociális tűzifa igénylésére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat a 

maximálisan igényelhető, összesen 240 erdei m3 kemény lombos tűzifa vásárlásra 

vonatkozóan nyújtsa be pályázatát. 

 

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a 

rászorulókhoz való eljuttatást is, - származó költségeket.  

 

Told Község Önkormányzat a pályázati kiírás alapján önrészt nem biztosít.  

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  2021. augusztus 31. 

 

 

2. Előterjesztés a 2021. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának 

meghatározására 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők a 2021. évi közmeghallgatás időpontjának és 

témájának meghatározásáról szóló előterjesztést megkapták. 

 

Javasolja, hogy a vírushelyzetre való tekintettel, a szokásosnál korábbi időpontban, 2021. 

augusztus 27-én 10 órától tartsák meg a közmeghallgatást.  

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 2021. évi közmeghallgatást 2021. 

augusztus 27. (péntek) 10.00 órától tartja a Községi Művelődési Házban. 

A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesítéséről, új célok meghatározásáról, az 

önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, a településfejlesztésről, 

településrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, sportról, szociális és egészségügyi 

ellátásról szóló tájékoztató. 

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. 
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 27.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi közmeghallgatást 2021. 

augusztus 27. (péntek) 10.00 órától tartja a Községi Művelődési Házban. 

A közmeghallgatás témája az alapcélok teljesítéséről, új célok meghatározásáról, az 

önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, a 

településfejlesztésről, településrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, 

sportról, szociális és egészségügyi ellátásról szóló tájékoztató. 

 

 Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

3. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül a Kossuth utca felújítására 

kivitelezői feladatok elvégzésére beszerzési eljárás indítása  

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület a beszerzési eljárás indításáról szóló 

előterjesztést megkapták. 

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: 

 

Told Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül a Kossuth utca felújítására 

kivitelezői feladatok elvégzésére az alábbiaktól kér ajánlatot:  

1. Cégnév: Magyar Parképítő Kft. 

Székhely: 4244 Újfehértó, Németh László utca 26. 

E-mail cím: magyarparkepito@gmail.com 

 

2. Cégnév: ROAD Mérnökiroda Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Borbíró tér 2. 2/8.  

E-mail cím: rodamernokirodakft@gmail.com 

 

3. Cégnév: TERRA-GENERÁL Építőipari Kft.  

Székhely: 4251 Hajdúsámson, Mikótelek utca 18. 

E-mail cím: terrageneral@gmail.com 

A beszerzési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére és a további 

kötelezettségvállalásokra a polgármester jogosult.  

 

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 12/2021. (VII. 27.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül a Kossuth utca 

felújítására kivitelezői feladatok elvégzésére az alábbiaktól kér ajánlatot:  

 

mailto:terrageneral@gmail.com
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1. Cégnév: Magyar Parképítő Kft. 

Székhely: 4244 Újfehértó, Németh László utca 26. 

E-mail cím: magyarparkepito@gmail.com 

 

2. Cégnév: ROAD Mérnökiroda Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Borbíró tér 2. 2/8.  

E-mail cím: rodamernokirodakft@gmail.com 

 

3. Cégnév: TERRA-GENERÁL Építőipari Kft.  

Székhely: 4251 Hajdúsámson, Mikótelek utca 18. 

E-mail cím: terrageneral@gmail.com 

 

A beszerzési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére és a további 

kötelezettségvállalásokra a polgármester jogosult.  

 

      Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

      Határidő:  azonnal 

 

 

4. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül a Kossuth utca felújítására 

műszaki ellenőri feladatok elvégzésére beszerzési eljárás indítása  

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a Magyar Falu Program keretén belül 

a Kossuth utca felújítására műszaki ellenőri feladatok elvégzésére beszerzési eljárás indításáról 

szóló előterjesztést megkapták. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

Magyar Falu Program keretén belül a Kossuth utca felújítására műszaki ellenőri feladatok 

elvégzésére beszerzési eljárás indítását, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati 

javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül a Kossuth utca felújítására 

műszaki ellenőri feladatok elvégzésére az alábbiaktól kér ajánlatot:  

1. Név: CSI-RI ′97 Bt.  

Cím: 4245. Debrecen, Csárdás 32.  

Email cím: csiri97@gmail.com 

 

2. Név: CIVIS MÉRNÖKIRODA Kft 

 Cím: 4030. Debrecen, Dobverő u. 12. sz. 

 Email cím: civiskft@gmail.com 

 

3. Dankó Károly egyéni vállalkozó 

4034. Debrecen, Mező u. 16. sz. 

Email cím: dankokaroly51@gmail.com 

A beszerzési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére és a további 

kötelezettségvállalásokra a polgármester jogosult.  

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

mailto:terrageneral@gmail.com
mailto:csiri97@gmail.hu
mailto:civiskft@gmail.com
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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 13/2021. (VII. 27.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül a Kossuth utca 

felújítására műszaki ellenőri feladatok elvégzésére az alábbiaktól kér ajánlatot:  

 

1. Név: CSI-RI ′97 Bt.  

Cím: 4245. Debrecen, Csárdás 32.  

Email cím: csiri97@gmail.com 

 

2. Név: CIVIS MÉRNÖKIRODA Kft 

 Cím: 4030. Debrecen, Dobverő u. 12. sz. 

 Email cím: civiskft@gmail.com 

 

3. Dankó Károly egyéni vállalkozó 

4034. Debrecen, Mező u. 16. sz. 

Email cím: dankokaroly51@gmail.com 

 

A beszerzési eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére és a további 

kötelezettségvállalásokra a polgármester jogosult.  

 

            Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

5.Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításhoz  

 

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

Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítását Körösszegapáti 

Nagyközségi Önkormányzat társulásból való kiválása teszi szükségessé.  

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, egyetértenek-e 

az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete Körösszegapáti Nagyközségi 

Önkormányzatának a Szociális és Gyermekjóléti Társulásból 2021. december 31. napjával 

történő kiválását tudomásul veszi.  

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását az 1. számú melléklet, az egységes szerkezetbe foglalt 

társulási megállapodását a 2. számú melléklet 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. 

 

mailto:csiri97@gmail.hu
mailto:civiskft@gmail.com
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VII. 27.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete Körösszegapáti Nagyközségi 

Önkormányzatának a Szociális és Gyermekjóléti Társulásból 2021. december 31. 

napjával történő kiválását tudomásul veszi.  
 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását az 1. számú melléklet, az egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 
 

Felelős:   Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

6. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatáról 

 

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

megismerték azt. Kéri, mondják el véleményüket. Két évente szükséges a program 

felülvizsgálata. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem érkezet, kéri szavazzanak, egyetértenek-

e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 

 

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 Programjának 

felülvizsgálatát az új jogszabályi környezetre tekintettel elvégezte. Told Község 

Önkormányzata 2018-2023. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2021. évi 

felülvizsgálattal egységes szerkezetben az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja.  

A Képviselő-testület a jogszabályi környezet jelentős változására tekintettel Told Község 

Önkormányzata 2018-2023. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2021. december 31. 

napjáig újra felülvizsgálja. 

 

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 15/2021. (VII. 27.) sz. határozata: 

 

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 

Programjának felülvizsgálatát az új jogszabályi környezetre tekintettel elvégezte. Told 

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

2021. évi felülvizsgálattal egységes szerkezetben az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja.  
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A Képviselő-testület a jogszabályi környezet jelentős változására tekintettel Told 

Község Önkormányzata 2018-2023. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját 

2021. december 31. napjáig újra felülvizsgálja. 

 

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 

 
 


