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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 27-én – péntek – 

de. 10:00 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásáról  

 

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 

 

 

Meghívottak, vendégek: 
 

kb. 7 fő helyi lakos 

 

Béres Barnabás polgármester köszönti a közmeghallgatás alkalmából megjelenteket, a 

község lakosságát, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott 

képviselőből 4 fő jelen van, a közmeghallgatást megnyitja. 

 

Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a meghívóban szereplő napirendi pontokkal. 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra: 

 Alapcélok teljesítéséről, új célok meghatározásáról 

 Önkormányzat működéséről 

 Az önkormányzat gazdálkodásáról 

 Településfejlesztésről, településrendezésről 

 Köznevelésről, közművelődésről, sportról 

 Szociális és egészségügyi ellátásról 

 

2. Különfélék 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Elfogadott napirend: 

 

1. Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra: 

 Alapcélok teljesítéséről, új célok meghatározásáról 

 Önkormányzat működéséről 

 Az önkormányzat gazdálkodásáról 

 Településfejlesztésről, településrendezésről 

 Köznevelésről, közművelődésről, sportról 
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 Szociális és egészségügyi ellátásról 

 

2. Különfélék 

 

Tárgyalt napirend: 

 

1. Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra: 

 Alapcélok teljesítéséről, új célok meghatározásáról 

 Önkormányzat működéséről 

 Az önkormányzat gazdálkodásáról 

 Településfejlesztésről, településrendezésről 

 Köznevelésről, közművelődésről, sportról 

 Szociális és egészségügyi ellátásról 

 

Béres Barnabás polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a helyi önkormányzatokról 

szóló törvény alapján évente egy alkalommal előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást 

kell tartani. 

 

Az előterjesztés szerint tájékoztatást ad a költségvetés alakulásáról, a beszedett adók 

összegéről, a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról. 

 

Felkéri a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket, mondják 

el véleményüket.  

 

Seres Józsefné toldi lakos: Mikor lesz bolt a településen? 

 

Béres Barnabás polgármester: A bolt épületét Magyar Falu Program elnevezésű pályázat útján 

megtudta vásárolni az Önkormányzat. Jelenleg arra vár az Önkormányzat, hogy egy újabb 

Magyar Falu Programos pályázatot tudjon beadni, ami lehetővé tenné az épület felújítását. 

 

Seres Józsefné toldi lakos: Mikor lesz megcsinálva a toldi út? 

 

Béres Barnabás polgármester: Nem tudja, nem az Önkormányzathoz tartozik, a Közút a 

fenntartója.  

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett, köszöni a részvételt, és a megtisztelő figyelmet. 

 

Kéri a képviselő-testületet, szavazzanak, elfogadják-e a közmeghallgatási tájékoztatót, 

egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alapcélok teljesítéséről, új célok 

meghatározásáról, az önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, a 

településfejlesztésről, településrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, sportról, 

szociális és egészségügyi ellátásról, a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester  

Határidő:  2021. augusztus 27. 
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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 21/2021. (VIII. 27.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alapcélok teljesítéséről, új célok 

meghatározásáról, az önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, a 

településfejlesztésről, településrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, sportról, 

szociális és egészségügyi ellátásról, a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 

szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester  

Határidő:  2021. augusztus 27. 

 

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester a közmeghallgatás 

ülését bezárta. 

 

kmft. 

 

 

 

Béres Barnabás        Dr. Köstner Dávid 

         polgármester                                             jegyző 


