
TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2021. SZEPTEMBER 22-I 

NYILVÁNOS 

ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 

 

Rendeletek: 

8/2021. (IX. 23.) önkormányzati 

rendelete 

A települési támogatások és ellátások helyi szabályairól 

szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

L1 

9/2021. (IX. 23.) önkormányzati 

rendelete 

A gyermekétkeztetésről L2 

 

Határozatok: 

22/2021. (IX. 22.) sz. 

határozata 

A lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés 

elfogadásáról 

C5 

23/2021. (IX. 22.) sz. 

határozata 

Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről C8 

24/2021. (IX. 22.) sz. 

határozata 

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok 

igénybevételéről szóló rendelet-tervezet elfogadásáról 

A16 

25/2021. (IX. 22.) sz. 

határozata 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 

2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján 

igényelhető támogatás benyújtásáról 

A15 

26/2021. (IX. 22.) sz. 

határozata 

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való 

csatlakozásról 

A15 

27/2021. (IX. 22.) sz. 

határozata 

Goodwill Consulting Kft-vel kötendő együttműködési 

megállapodásról 

Z1 

28/2021. (IX. 22.) sz. 

határozata 

„Óvodai játszóudvar és közterületi játszótérfejlesztése” 

című alprogramhoz kapcsolódó játszótéri eszközök 

beszerzésére vonatkozó szerződés módosításáról, a kiírás 

kódszáma: MFP-OJF/2020.  

A15 

29/2021. (IX. 22.) sz. 

határozata 

A Magyar Falu Program keretén belül az „Orvosi rendelők 

fejlesztése” alprogram (kódszáma: MFP-HOR/2020.) 

pályázat kivitelezőjével kötött szerződés módosításáról 

A15 

30/2021. (IX. 22.) sz. 

határozata 

Az Idősek Napja alkalmából a 65 év és a feletti Toldi 

lakosok részére történő élelmiszercsomag osztásról 

Z1 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 22-én –szerda– 

de. 09:30 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 

Tóth Zoltán   képviselő 

 

Juhász Péter   aljegyző 

 

Nagyné Tóth Kitti  jegyzőkönyvvezető 

 

Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket, megállapítja, 

hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 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 települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

4. Előterjesztés a gyermekétkeztetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról 

 

5. Előterjesztés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 

törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról 

 

6. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2022. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

7. Előterjesztés Goodwill Consulting Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás 

megkötéséről 
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8. Előterjesztés „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótérfejlesztése” című 

alprogramhoz kapcsolódó játszótéri eszközök beszerzésére vonatkozó szerződés 

módosítása, a kiírás kódszáma: MFP-OJF/2020.  

 

9. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül az „Orvosi rendelők fejlesztése” 

alprogram (kódszáma: MFP-HOR/2020.) pályázat kivitelezőjével kötött szerződés 

módosítása 

 

10. Előterjesztés az Idősek Napja alkalmából a 65 év és afeletti Toldi lakosok részére 

történő élelmiszercsomag osztásról 

 

11. Különfélék 
 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 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 települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. 

(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

4. Előterjesztés a gyermekétkeztetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról 

 

5. Előterjesztés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 

XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról 

 

6. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

7. Előterjesztés Goodwill Consulting Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás 

megkötéséről 

 

8. Előterjesztés „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótérfejlesztése” című 

alprogramhoz kapcsolódó játszótéri eszközök beszerzésére vonatkozó szerződés 

módosítása, a kiírás kódszáma: MFP-OJF/2020.  

 

9. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül az „Orvosi rendelők 

fejlesztése” alprogram (kódszáma: MFP-HOR/2020.) pályázat kivitelezőjével 

kötött szerződés módosítása 

 

10. Előterjesztés az Idősek Napja alkalmából a 65 év és a feletti Toldi lakosok részére 

történő élelmiszercsomag osztásról 
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11. 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: 2021. szeptember 22. 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (IX. 22.) 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: 2021. szeptember 22. 

 

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 előterjesztést, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi 

határozati javaslattal: 
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2021. augusztus havi pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 22.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2021. augusztus havi 

pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

3. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. 

(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők a települési támogatások és ellátások helyi 

szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést 

megkapták, a bizottság tárgyalta. 

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

Kolozsvári Imre Zsigmond ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a 

települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati 

rendelet módosítását elfogadásra javasolják. 

 

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

támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosítását. 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 23.) önkormányzati 

rendelete 

 

a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-

ában, illetve a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, kapott felhatalmazás alapján Told Község 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 1.) önkormányzati 

rendelet 33. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Told 



6 
 

Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 

1. § 

A települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) rendelet 10/F. § 

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Jövedelmi helyzetre tekintettel pénzbeli ellátásként idősek és rászorultak karácsonyi 

támogatásában részesül az a személy, aki 

a) Told község közigazgatási területén legalább 1 éve állandó bejelentett lakóhellyel 

rendelkezik és életvitelszerűen a településen él, amennyiben a családjában az egy főre 

jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-a 

b)az adott év december 31. napjáig betölti a 60. életévét, amennyiben a családjában az egy 

főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

600 %-a” 

2. § 

A települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) rendelet 10/G. § 

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Évente egyszer iskoláztatási támogatásra a (2) bekezdés szerinti gyermek, tanuló, vagy 

hallgató, aki legalább egy éve toldi állandó lakos, vagy Toldon tartózkodási hellyel rendelkezik, 

amennyiben a családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 600 %-a.” 

3. § 

A települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) rendelet 10/J. § 

(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Támogatásra jogosult az a Toldon bejelentett lakóhellyel rendelkező 

a)60. életévét betöltött lakos, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-a 

b)az a család, ahol 18. életévét be nem töltött gyermek van, amennyiben az egy főre jutó 

jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-a” 

4. § 

A települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) rendelet 11. § 

(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A rendkívüli települési támogatás összege 1.500-100.000 Ft. között lehet.” 

5. § 

Hatályát veszti a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) 

rendelet 17. §-a. 
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6. § 

Ez a rendelet 2021. szeptember 24-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

Béres Barnabás sk.  Dr. Köstner Dávid sk. 

                 polgármester                              jegyző 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2021. szeptember 23. napján. 

 

 

Dr. Köstner Dávid 

jegyző 

 

 

4. Előterjesztés a gyermekétkeztetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők a gyermekétkeztetésről szóló önkormányzati 

rendelet elfogadásáról szóló előterjesztést megkapták, a bizottság tárgyalta. 

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

Kolozsvári Imre Zsigmond ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a 

gyermekétkeztetésről szóló önkormányzati rendeletet elfogadásra javasolják. 

 

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

képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a gyermekétkeztetésről szóló önkormányzati 

rendeletet. 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 23.) önkormányzati 

rendelete 

a gyermekétkeztetésről 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján Told Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. 

(XI. 1.) önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdés e) pontja és a 41. § (4) bekezdés e) pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Told Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottság 

véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja: 

1. § 
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A nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított 

étkeztetésért (továbbiakban: gyermekétkeztetés) térítési díjat kell fizetni. 

2. § 

Az Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés helyi formái: 

a) óvodai étkeztetés, 

b) szünidei gyermekétkeztetés. 

3. § 

(1) A gyermekétkeztetés iránti kérelmeket az óvoda vezetőjéhez kell szóban, írásban, vagy 

elektronikus úton benyújtani. A szóban benyújtott kérelmeket megfelelően dokumentálni kell. 

(2) A benyújtott kérelmeket a bekezdés szerinti személy haladéktalanul továbbítja az 

önkormányzat hivatalába. A kérelmekről átruházott hatáskörben a vonatkozó jogszabályok 

alapulvételével a polgármester dönt. 

(3) A jövedelemszámításnál – ide értve az erre irányadó időszakot is - a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (2) bekezdése szerint kell 

eljárni. 

4. § 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének 

egy ellátottra jutó napi összege, melyet az 1. melléklet tartalmaz. 

5. § 

Ez a rendelet 2021. október 1. napján lép hatályba és a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 

hatályát veszti Told Község Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 12/2004. (VI.29.) önkormányzati rendelete. 

 

 

Béres Barnabás sk.  Dr. Köstner Dávid sk. 

                 polgármester                              jegyző 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2021. szeptember 23. napján. 

 

 

Dr. Köstner Dávid 

jegyző 

 

 

 

 

1. melléklet 
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Köznevelési intézményeknél alkalmazandó gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak* 

 A B C 

1. Megnevezés Ételtípus Térítési díjak (Ft/nap) 

2. ÓVODA Tízórai 50 

Ebéd 175 

Uzsonna 50 

Összesen 275 

* Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az áfá-t nem tartalmazzák 

 

 

 

 

Juhász Péter aljegyző: A többi gyermekjóléti feladatot a társulás székhelye szerinti, azaz 

Biharkeresztes önkormányzati rendelete fogja szabályozni, ezért szükséges határozattal annak 

a rendeletnek az elfogadása is. 

 

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

szerinti alábbi határozati javaslatot: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja Biharkeresztes Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről szóló rendelet-tervezetét. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (IX. 22.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja 

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás 

keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről szóló 

rendelet-tervezetét. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

5. Előterjesztés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 

XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján igényelhető 

támogatás benyújtásáról szóló előterjesztést megkapták, a bizottság tárgyalta. 

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 
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Kolozsvári Imre Zsigmond ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 

2.1.5. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolják. 

 

Béres Barnabás polgármester: 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 2.1.5. pontja alapján 2021. 

szeptember hónapban támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra 

vonatkozóan 461.442 Ft összegben. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a rendkívüli támogatási igény benyújtására. 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: 2021. szeptember 30. a pályázat végső benyújtására 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 22.) sz. határozata: 

 

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

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján 2021. 

szeptember hónapban támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra 

vonatkozóan 461.442 Ft összegben. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a rendkívüli támogatási igény 

benyújtására. 

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: 2021. szeptember 30. a pályázat végső benyújtására 

 

 

6. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

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

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való csatlakozásról 

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: 

 

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

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való csatlakozásról” 

tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. 
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Told Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2022. 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:   2021. 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:   2021. 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: 2021. december 6. 

 

7. 

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

önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés 

19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon. 

 

Felelős:  Pénzügyi Iroda 

Határidő:  2022. január 31. és 2022. augusztus 31. 
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5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2021. (IX. 22.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A BURSA 

HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához 

való csatlakozásról” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. 

Told Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. 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:   2021. 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:   2021. 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. 
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Felelős:  polgármester 

Határidő: 2021. december 6. 

 

7. 

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

önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójának Általános Szerződési 

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

 

Felelős:  Pénzügyi Iroda 

Határidő:  2022. január 31. és 2022. augusztus 31. 

 

 

7. Előterjesztés Goodwill Consulting Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás 

megkötéséről 

 

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

Lehetősége van az önkormányzatnak egy együttműködési megállapodás megkötésére a 

Goodvill Consulting Kft-vel. A Kft megkereste a közös hivatalhoz tartozó településeket a 

pályázat figyeléssel, pályázatírással kapcsolatosan. Javasolja, hogy kössék meg a 

megállapodást, az „a” határozati javaslat elfogadását javasolja. 

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e 

az előterjesztés szerinti alábbi „a” határozati javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Goodwill Consulting Kft. 

együttműködési megállapodás tervezetét és vele 2021. október 1. napjától 2024. december 31. 

napjáig megállapodást köt pályázatírásra és pályázatfigyelésre vonatkozóan.   

Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési 

megállapodás megkötésére. 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2021. (IX. 22.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Goodwill Consulting 

Kft. együttműködési megállapodás tervezetét és vele 2021. október 1. napjától 2024. 

december 31. napjáig megállapodást köt pályázatírásra és pályázatfigyelésre 

vonatkozóan.   

Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési 

megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 
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8. Előterjesztés „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótérfejlesztése” című 

alprogramhoz kapcsolódó játszótéri eszközök beszerzésére vonatkozó szerződés 

módosítása, a kiírás kódszáma: MFP-OJF/2020.  

 

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 a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, 

kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati 

javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzata „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótérfejlesztése” című 

alprogramhoz kapcsolódó játszótéri eszközök beszerzésére a Biharkeresztes Városfejlesztési 

Kft-vel (4110 Biharkersztes, Ady utca 12., bkerkft@gmail.com) kötött szerződés teljesítési 

határidejét közös megegyezéssel 2021.10.15. napjára módosítja. 

A módosító szerződés aláírására és a szükséges további intézkedések és kötelezettségvállalások 

megtételére a polgármester a jogosult.  

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2021. (IX. 22.) sz. határozata: 

 

 Told Község Önkormányzata „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótérfejlesztése” 

című alprogramhoz kapcsolódó játszótéri eszközök beszerzésére a Biharkeresztes 

Városfejlesztési Kft-vel (4110 Biharkersztes, Ady utca 12., bkerkft@gmail.com) kötött 

szerződés teljesítési határidejét közös megegyezéssel 2021.10.15. napjára módosítja. 

 

 A módosító szerződés aláírására és a szükséges további intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére a polgármester a jogosult.  

 

            Felelős: Béres Barnabás polgármester 

            Határidő:  azonnal 

 

 

9. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül az „Orvosi rendelők 

fejlesztése” alprogram (kódszáma: MFP-HOR/2020.) pályázat kivitelezőjével 

kötött szerződés módosítása 

 

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

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

Juhász Péter aljegyző: Ismerteti az előterjesztést.  

 

mailto:bkerkft@gmail.com
mailto:bkerkft@gmail.com
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Béres Barnabás polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, 

szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül az „Orvosi rendelők 

fejlesztése” alprogram (kódszáma: MFP-HOR/2020.) megvalósítására a kivitelezési feladatok 

elvégzésére a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Kft.-vel (4110 Biharkeresztes, 

Ady E. utca 12.) kötött szerződés teljesítésének a napját közös megegyezéssel 2021.12.31. 

napjára módosítja.  A módosító szerződés aláírására és a szükséges további intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére a polgármester a jogosult.  

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos  

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2021. (IX. 22.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül az „Orvosi rendelők 

fejlesztése” alprogram (kódszáma: MFP-HOR/2020.) megvalósítására a kivitelezési 

feladatok elvégzésére a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Kft.-vel 

(4110 Biharkeresztes, Ady E. utca 12.) kötött szerződés teljesítésének a napját közös 

megegyezéssel 2021.12.31. napjára módosítja.   

A módosító szerződés aláírására és a szükséges további intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére a polgármester a jogosult.  

 

            Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos  

 

 

10. Előterjesztés az Idősek Napja alkalmából a 65 év és a feletti Toldi lakosok részére 

történő élelmiszercsomag osztásról 

 

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

 

Ebben az évben szeretné az Önkormányzat megajándékozni a falu idős lakosságát Idősek Napja 

alkalmából élelmiszercsomaggal. 

 

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 az Idősek Napja alkalmából 386.650 Ft 

összeget különít el a 2021. évi költségvetésében a Toldi 65 év és afeletti lakosok részére 

történő élelmiszercsomag megvásárlására és annak részükre történő átadására.   

2. Az élelmiszercsomag átadásának várható időpontja 2021. október hónap első és második 

hete.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti feladat ellátására.  

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal  
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5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2021. (IX. 22.) sz. határozata: 

 

1. Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Napja alkalmából 

386.650 Ft összeget különít el a 2021. évi költségvetésében a Toldi 65 év és 

afeletti lakosok részére történő élelmiszercsomag megvásárlására és annak 

részükre történő átadására.   

 

2. Az élelmiszercsomag átadásának várható időpontja 2021. október hónap első és 

második hete.  

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti feladat 

ellátására.  

 

 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 

 


