
TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2021. NOVEMBER 23-I 

 

NYILVÁNOS 

ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 

Rendeletek: 

10/2021. (XI. 24.) 

önkormányzati 

rendelete  

a 2021. évi költségvetés módosításáról 

 

 

B1 

11/2021. (XI. 24.) 
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önkormányzati rendelet módosításáról 

H1 

 

Határozatok: 

32/2021. (XI. 23.) 

sz. határozata 
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sz. határozata 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 23-án – kedd – de. 

08:45 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 

 

Juhász Péter   aljegyző 

 

Nagyné 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. 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 Told Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 

18.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

4. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási 

közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2016. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

5. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

6. Előterjesztés a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 

önkormányzati rendeletről 

 

7. Előterjesztés az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról szóló 1/2019. (I. 

31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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8. Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóra 

 

9. Előterjesztés a Magyar Falu Program „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér 

fejlesztése” című alprogramhoz kapcsolódó játszótéri eszközök beszerzésére vonatkozó 

beszerzési eljárás megindítására, a kiírás kódszáma: MFP-OJKJF/2021. 

 

10. Előterjesztés az óvodás gyermekek közétkeztetésének biztosításáról  

 

11. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül az Óvoda épületének felújítására 

kivitelezői feladatok elvégzésére beszerzési eljárás indítására 

 

12. Különfélék 

 

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 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 Told Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. 

(II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

4. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásáról szóló 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

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

(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

6. Előterjesztés a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 

önkormányzati rendeletről 

 

7. Előterjesztés az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról szóló 

1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

8. Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóra 

 

9. Előterjesztés a Magyar Falu Program „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér 

fejlesztése” című alprogramhoz kapcsolódó játszótéri eszközök beszerzésére 

vonatkozó beszerzési eljárás megindítására, a kiírás kódszáma: MFP-

OJKJF/2021. 

 

10. Előterjesztés az óvodás gyermekek közétkeztetésének biztosításáról  
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11. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül az Óvoda épületének 

felújítására kivitelezői feladatok elvégzésére beszerzési eljárás indítására 

 

12. 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. november 23. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2021. (XI. 23.) 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. november 23. 

 

 

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

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2021. október havi pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 
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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 33/2021. (XI. 23.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2021. október havi pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. 

(II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai Told Község Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést megkapták. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

rendelet módosítását elfogadásra javasolják. 

 

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

szavazzanak, elfogadják-e Told Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 Told Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 24.) önkormányzati 

rendelete 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében és az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, Told Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § 

A Told Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) rendelet (1a) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1a) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: költségvetési bevételét 

41.352.729 Ft-tal, költségvetési kiadását 41.352.729 Ft-tal módosítja és az önkormányzat 
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2021. évi módosított költségvetési bevételét 151.652.846 Ft-ban, módosított költségvetési 

kiadását 204.343.580 Ft-ban, a költségvetési egyenleg összegét 52.690.734 Ft-ban, ebből 

működési hiány 26.396.780 Ft-ban, felhalmozási hiány 26.293.954 Ft-ban állapítja meg.” 

2. § 

A Told Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) rendelet (4) 

és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(4) Az önkormányzat költségvetésében beruházási kiadásokat 6.930.514 Ft összegben tervez. 

6. melléklet. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében felújítások kiadásokat 47.453.493 Ft-ot tervez. 7. 

melléklet.” 

3. § 

A Told Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) rendelet (4) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az önkormányzat 2021. évben jutalomra nem tervez összeget.” 

4. § 

A Told Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) rendelet 

szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. melléklet” 

5. § 

A Told Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) rendelet 

szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. melléklet” 

6. § 

A Told Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) rendelet az 1. 

melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki. 

7. § 

Hatályát veszti a Told Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) 

rendelet 

a) szövege, 

b) szövege. 

8. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
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                  Béres Barnabás sk.                     Dr. Köstner Dávid sk. 

                     polgármester                                                                   jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2021. november 24. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid 

jegyző 
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4. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásáról szóló 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

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

megismerték azt.  

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

elfogadásra javasolják a rendelet módosítását. 

 

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

képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 

8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti módosítását. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

Told Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 24.) önkormányzati 

rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdése h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében 

eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 

bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya, valamint Told Község Önkormányzata Told Község 

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

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

Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 

1. § 

A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2016. (VI. 30.) rendelet 16/A. § (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Amennyiben megállapítható a közterületen elhagyott hulladék tulajdonosának, 

elhelyezőjének személye, a Rendészet bejelentésére a hulladékgazdálkodási tárgykörű 

jogszabályok alapján erre hatáskörrel rendelkező szerv a vonatkozó kormányrendelet szerint 

eljárást indít és indokolt esetben szankciót alkalmaz.” 
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2. § 

Ez a rendelet 2021. november 25-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. november 24. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid 

jegyző 

 

 

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

(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a települési támogatások és ellátások 

helyi szabályairól rendelet módosításáról szóló előterjesztést megkapták. A szociális tűzifa 

2021. évben megítélt mennyiségével és annak kiosztásának kapcsolatos szabályozást érinti a 

módosítás. 

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: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a 

képviselőket szavazzanak elfogadják-e települési támogatások és ellátások helyi szabályairól 

szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti módosítását. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

Told Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 24.) 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 

Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 
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1. § 

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

a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10/I. § 

(1) Told Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), hozzájárulva a tüzelőanyag 

költségekhez, évente egyszeri, természetbeni szociális célú tüzelőanyag támogatást nyújt (a 

továbbiakban: támogatás) a szociálisan rászoruló személyek részére. 

(2) A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez: 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 

ellátására jogosult, 

b) az időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülök közül 

különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 

támogatásban részesülők) jogosult, 

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás jogosultjának életvitelszerűen a településen 

kell tartózkodnia és bejelentett lakóhelyének, tartózkodási helyének is a településen kell lennie. 

(4) Támogatásban részesíthető háztartásonként egy ügyfél, akinek a háztartásában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500%-át. 

(5) Ingatlanonként legfeljebb 2 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor. 

(6) Az Önkormányzat a tüzelőanyag kiosztásáról február 15. napjáig gondoskodik. A 

tüzelőanyag kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által biztosított 

lakcímre szállítással. 

(7) A támogatásra való jogosultságról Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Ügyrendi Bizottsága határoz. 

(8) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatás odaítélését követően elhalálozik, a tűzifát 

a vele közös háztartásban lévő közeli hozzátartozó veheti át a következő sorrendben: házastárs 

vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben. Közeli 

hozzátartozó hiányában a jogosultság megszűnik. 

(9) Az Önkormányzat a szociális tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. ” 

2. § 

Ez a rendelet 2021. november 25-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

                   Béres Barnabás sk.                                     Dr. Köstner Dávid sk. 

                                  polgármester                 jegyző 
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Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2021. november 24. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid 

jegyző 

 

 

6. Előterjesztés a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 

önkormányzati rendeletről 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták. Rendeletben 

szükséges azokat a gazdasági eseményeket szabályozni, amelyeket készpénzben fizet ki az 

Önkormányzat. 

Kéri a képviselőket mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

rendeletet elfogadásra javasolják. 

 

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

tagjait szavazzanak, elfogadják-e a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 

önkormányzati rendeletet. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 Told Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 24.) önkormányzati 

rendelete 

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 

törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk 19. bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kiadások készpénzben 

történő teljesítésének eseteiről a következő rendeletet alkotja: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Told Község Önkormányzatra (a továbbiakban Önkormányzat), 

továbbá az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. 

2. § 

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei házipénztárából készpénzben teljesíthető 

kiadások a következők: 

a) személyi jellegű kiadások körében 

aa) közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások, 

ab) diákmunka programmal kapcsolatos személyi jellegű juttatások, 

ac) illetményelőleg, fizetési előleg polgármester engedélyével, 

ad) nem rendszeres személyi juttatások a foglalkoztatott külön kérésére, 

ae) tiszteletdíjak 

af) közlekedési költségtérítés, 



12 
 

ag) reprezentációs kiadások. 

b) dologi kiadások körében: 

ba) készpénzelőleg utólagos elszámolásra, 

bb) élelmiszer beszerzés, 

bc) könyv, folyóirat beszerzés, 

bd) irodaszer, nyomtatvány beszerzés, 

be) munkaruha, és védőruha beszerzés, 

bf) üzemanyag, hajtó és kenőanyag beszerzése, 

bg) karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások, 

bh) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett térítés, 

bi) egyéb fentiekben nem említett szolgáltatási kiadások 200.000 Ft-os értékhatárig, 

bj) 100.000 Ft egyedi értéket meg nem haladó eszköz beszerzés. 

c) pénzbeli szociális kiadások 

ca) temetési segély 

cb) rendkívüli önkormányzati támogatás, 

cc) bölcsődei, óvodai, iskolakezdési támogatás, 

cd) köztemetési támogatás, 

ce) pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi támogatás), 

cf) egyéb az önkormányzat település támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 

rendeletében szereplő támogatások. 

(2) Jogcímtől függetlenül a polgármester indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben 

dönthet az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően készpénzben teljesíthető kifizetésekről. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

                  Béres Barnabás sk.                 Dr. Köstner Dávid sk.  

                      polgármester                                                                   jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2021. november 24. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid 

jegyző 

 

 

7. Előterjesztés az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról szóló 

1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők a rendelet módosításáról szóló előterjesztést 

megkapták. A rendelettel kapcsolatban a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal egyeztetve 

felülvizsgálat történt. Pontosításra kerültek a település által ellátandó közművelődési feladatok. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról szóló 1/2019. (I. 31.) önkormányzati 

rendelet módosítását elfogadásra javasolják. 
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Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a 

képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az önkormányzat közművelődési feladatainak 

ellátásáról szóló 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti módosításával. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

Told Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 24.) önkormányzati 

rendelete 

az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról szóló 1/2019. (I 31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Told Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a muzeális intézményekről, nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- 

és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 111. § (1) bekezdésben, a muzeális 

intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Told Község 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Told Község Önkormányzata 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 1.) önkormányzati rendelet 33. § 

(1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Told Község 

Önkormányzata Ügyrendi Bizottsága, továbbá a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Told Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról szóló 1/2019. (I. 31.) 

rendelet 

a) 1. §-a, 

b) 2. §-a, 

c) 4. § b)–g) pontja. 

2. § 

Ez a rendelet 2021. november 25-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. november 24. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid 

jegyző 
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8. Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóra 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők a Falugondnoki Szolgálat 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót megkapták. Nagy segítség a Falugondnoki szolgáltatás a falu 

lakosai számára. Nehéz megfelelni mindenki elvárásának. 

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 Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 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 34/2021. (XI. 23.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

9. Előterjesztés a Magyar Falu Program „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér 

fejlesztése” című alprogramhoz kapcsolódó játszótéri eszközök beszerzésére 

vonatkozó beszerzési eljárás megindítására, a kiírás kódszáma: MFP-

OJKJF/2021. 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták. A pályázat 

megvalósításához a játszótéri eszközök beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárás megindítása 

szükséges. 3 ajánlatot kell beszerznie az Önkormányzatnak. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

elfogadásra javasolják. 

 

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

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

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Óvodai játszóudvar és közterületi 

játszótérfejlesztése” című alprogramhoz kapcsolódó játszótéri eszközök beszerzésére 



15 
 

vontakozó beszerzési eljárás megindítását rendeli el (a kiírás kódszáma: MFP-OJKJF/2021.) 

melyre az alábbiakat hívja meg ajánlattételre:  

1. IPS-Gyermekszem Kft., 2084, Pilisszentiván, Hársfa utca 2/A., info@ips-gyermekszem.hu  

2. Bankó Kft, 3530 Miskolc, Kont utca 9., banko@bankokft.hu  

3. Biharkeresztes Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft, 4110 Biharkersztes, Ady 

utca 12., bkerkft@gmail.com  

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 35/2021. (XI. 23.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Óvodai játszóudvar és közterületi 

játszótérfejlesztése” című alprogramhoz kapcsolódó játszótéri eszközök beszerzésére 

vontakozó beszerzési eljárás megindítását rendeli el (a kiírás kódszáma: MFP-

OJKJF/2021.) melyre az alábbiakat hívja meg ajánlattételre:  

1. IPS-Gyermekszem Kft., 2084, Pilisszentiván, Hársfa utca 2/A., info@ips-

gyermekszem.hu  

2. Bankó Kft, 3530 Miskolc, Kont utca 9., banko@bankokft.hu  

3. Biharkeresztes Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft, 4110 

Biharkersztes, Ady utca 12., bkerkft@gmail.com  

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

10. Előterjesztés az óvodás gyermekek közétkeztetésének biztosításáról  
 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők az óvodás gyermekek közétkeztetésének 

biztosításáról szóló előterjesztést megkapták. A Sörpark Kft-vel kötött szerződés 2021. 

december 31. napjával lejár. Szükség lenne egy tartós megoldásra, mert a vállalkozóknak nem 

éri meg egy évre befektetni a konyhába, mivel bizonytalannak érzi saját helyzetét. A szerződés 

lehetőséget biztosít annak meghosszabbítására, ezért javasolja 3 évvel meghosszabbítani. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

az óvodás gyermekek közétkeztetésének biztosítását elfogadásra javasolják. 

 

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

képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az óvodás gyermekek közétkeztetésének biztosítását, 

egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodás gyermekek közétkeztetésének 

ellátására a Sörpark Kft-vel kötött vállalkozási szerződést 2024. december 31. napjáig 

meghosszabbítja.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  2021. december 31. 

 

mailto:info@ips-gyermekszem.hu
mailto:banko@bankokft.hu
mailto:bkerkft@gmail.com
mailto:info@ips-gyermekszem.hu
mailto:info@ips-gyermekszem.hu
mailto:banko@bankokft.hu
mailto:bkerkft@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 36/2021. (XI. 23.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodás gyermekek 

közétkeztetésének ellátására a Sörpark Kft-vel kötött vállalkozási szerződést 2024. 

december 31. napjáig meghosszabbítja.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  2021. december 31. 

 

11. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül az Óvoda épületének 

felújítására kivitelezői feladatok elvégzésére beszerzési eljárás indítására 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, megismerték azt. Kéri 

mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

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

előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: 

 

Told Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül az óvoda épületének 

felújítására kivitelezői feladatok elvégzésére beszerzési eljárást indít, melyben a kivitelezési 

feladatok ellátására az alábbi 3 ajánlattevőtől kér ajánlatot:  

1. Cégnév: Outsys Kft.  

Székhely: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 44. 

E-mail cím: mzs@outsys.hu 

Molnár Zsolt ügyvezető 

2. Cégnév: PAZL-GLOBAL Kft. 

Székhely: 4031 Debrecen, Harsona u. 48. 

E-mail cím: laszlo.pazmandi@gmail.com 

Pázmándi László ügyvezető 

3. Cégnév: NoraBau Kft. 

Székhely: 4130 Derecske, Arany János u. 9. 

E-mail cím: norabau78@gmail.com 

Iklódiné Nyéki Nóra ügyvezető  

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 37/2021. (XI. 23.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül az óvoda épületének 

felújítására kivitelezői feladatok elvégzésére beszerzési eljárást indít, melyben a kivitelezési 

feladatok ellátására az alábbi 3 ajánlattevőtől kér ajánlatot:  

 

 

mailto:mzs@outsys.hu
mailto:laszlo.pazmandi@gmail.com


17 
 

1. Cégnév: Outsys Kft.  

Székhely: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 44. 

E-mail cím: mzs@outsys.hu 

Molnár Zsolt ügyvezető 

 

2. Cégnév: PAZL-GLOBAL Kft. 

Székhely: 4031 Debrecen, Harsona u. 48. 

E-mail cím: laszlo.pazmandi@gmail.com 

Pázmándi László ügyvezető 

 

4. Cégnév: NoraBau Kft. 

Székhely: 4130 Derecske, Arany János u. 9. 

E-mail cím: norabau78@gmail.com 

Iklódiné Nyéki Nóra ügyvezető  

 

Felelős:   Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

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

elnök a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta, a képviselő-testület 

 zárt ülésen folytatta munkáját. 

 

 

kmft. 

 

 

 

Béres Barnabás        Dr. Köstner Dávid 

         polgármester                                             jegyző 

 

 

mailto:mzs@outsys.hu
mailto:laszlo.pazmandi@gmail.com

