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TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2021. DECEMBER 16-I 

NYILVÁNOS 

ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 

 

Rendeletek: 

15/2021. (XII. 17.) önk. 

rendelete 

A 2022. évi átmeneti gazdálkodásról  B3 

16/2021. (XII. 17.) önk. 

rendelete 

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról 

szóló 11/2019. (X. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A2 

 

Határozatok: 

39/2021. (XII. 16.) 

sz. határozata 

A lejárt határidejű – két ülés közötti polgármesteri jelentés elfogadásáról C5 

40/2021. (XII. 16.) 

sz. határozata 

Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről C8 

41/2021. (XII. 16.) 

sz. határozata 

Az alpolgármester tiszteletdíjának elfogadásáról 

 

B6 

42/2021. (XII. 16.) 

sz. határozata 

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének 

módosításáról 

Z1 

43/2021. (XII. 16.) 

sz. határozata 

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervéről 

 

D1 

44/2021. (XII. 16.) 

sz. határozata 

Told Község Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési tervéről 

 

D1 

45/2021. (XII. 16.) 

sz. határozata 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervéről Z1 

46/2021. (XII. 16.) 

sz. határozata 

Iskolai felvételi körzetek tervezetéről Z1 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 16-án –csütörtök– 

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 

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 Told Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetési gazdálkodásának 

átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására  

 

4. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 

11/2019. (X. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

5. Előterjesztés alpolgármester tiszteletdíjának elfogadására 

 

6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

költségvetésének módosításához  

 

7. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési 

tervére 

 

8. Előterjesztés Told Község Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési tervére 

 

9. Előterjesztés Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervéről 
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10. Előterjesztés iskolai felvételi körzetek tervezetéről  

 

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 Told Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetési 

gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására  

 

4. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról 

szóló 11/2019. (X. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

5. Előterjesztés alpolgármester tiszteletdíjának elfogadására 

 

6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

költségvetésének módosításához  

 

7. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső 

ellenőrzési tervére 

 

8. Előterjesztés Told Község Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési tervére 

 

9. Előterjesztés Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi 

munkatervéről 

 

10. Előterjesztés iskolai felvételi körzetek tervezetéről  

 

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. 
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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. december 16. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 16.) 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. december 16. 

 

 

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők 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. november 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 40/2021. (XII. 16.) sz. határozata: 

 

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

pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:        Béres Barnabás polgármester 

Határidő:    azonnal 
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3. Előterjesztés Told Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetési 

gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására  

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők Told Község Önkormányzata 2022. évi 

költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotásáról szóló 

előterjesztést megkapták. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

Told Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól 

szóló rendelet megalkotását elfogadásra javasolják. 

 

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

képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Told Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési 

gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 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 15/2021. (XII. 17.) önkormányzati 

rendelete 

a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról  

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 a következő rendeletet alkotja: 

1. § 

A rendelet hatálya Told Község Önkormányzatára, valamint Told Község Önkormányzatának 

irányítása alá tartozó költségvetési szerveire terjed ki. 

2. § 

(1) Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a költségvetési szervek 

vezetőit, valamint a polgármestert, hogy a költségvetési szervek, illetve az önkormányzat 

bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és a működési kiadásait – külön eljárás 

nélkül – az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse. 

(2) A jogszabályban elrendelt, a 2021. évben már megkezdett, valamint a működéshez 

elengedhetetlenül szükséges bérintézkedések az önkormányzat és a költségvetési intézmények 

dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók. 

(3) Önkormányzati támogatások, segélyek, egyéb szociális juttatások az átmeneti gazdálkodás 

ideje alatt időarányosan teljesíthetők. 

(4) Az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt beruházási, felújítási kiadások csak az alábbi 

esetekben teljesíthetők: 

a) rendeltetésszerű működést, megfelelő színvonalú feladatellátást akadályozó hiba javítása, 

b) balesetveszély elhárítása, 
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c) előző évben előkészített, megkezdett beruházások, felújítások áthúzódó költségei, 

d) előző évben előkészített, megkezdett pályázatokból eredő kötelezettségek, 

e) működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, 

f) jogszabály előírása, jogerős hatósági döntés alapján, 

g) Képviselő-testületi döntés alapján. 

(5) Az előző év(ek)ről áthúzódó szerződéses kötelezettségekből adódó kifizetések az átmeneti 

időszak alatt teljesíthetők. 

3. § 

A 2022. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett 

bevételeket és teljesített kiadásokat be kell építeni. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

                  Béres Barnabás sk.         Dr. Köstner Dávid sk. 

                     polgármester                                                                        jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2021. december 17. napján. 

 
 

Dr. Köstner Dávid 

jegyző 

 

 

4. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról 

szóló 11/2019. (X. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának 

megállapításáról szóló 11/2019. (X. 23.) 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 

helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 11/2019. (X. 23.) 

önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolják. 

 

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

képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának 

megállapításáról szóló 11/2019. (X. 23.) önkormányzati rendelet módosítását. 
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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 Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 17.) önkormányzati 

rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 11/2019. (X. 

23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés, továbbá 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 11/2019. (X. 23.) 

rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § 

A képviselő-testület tagjait tagságukért havonta bruttó 40.000 Forint tiszteletdíj illeti meg.” 

2. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 Béres Barnabás   Dr. Köstner Dávid   

 polgármester  jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2021. december 17. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid 

 jegyző 

 

 

5. Előterjesztés alpolgármester tiszteletdíjának elfogadására 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők az alpolgármester tiszteletdíjának elfogadásáról 

szóló előterjesztést megkapták. 

Javasolja, hogy Alpolgármester Úr tiszteletdíját emeljék fel bruttó 80.000 Ft összegre. 

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

alpolgármester tiszteletdíjának elfogadását, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi 

határozati javaslattal: 

 

I.  

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fábián Béla alpolgármester 

tiszteletdíját 2022.01.01. napjától havi bruttó 80.000 forintban állapítja meg. 

Felelős:    Béres Barnabás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

II.  

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fábián Béla alpolgármester 

költségtérítését 2022.01.01. napjától az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében 

tiszteletdíjának 15 % - ában, azaz havi 12.000 forintban állapítja meg. 

 

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 41/2021. (XII. 16.) sz. határozata: 

 

I.  

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fábián Béla alpolgármester 

tiszteletdíját 2022.01.01. napjától havi bruttó 80.000 forintban állapítja meg. 

 

Felelős:       Béres Barnabás polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

II.  

Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fábián Béla alpolgármester 

költségtérítését 2022.01.01. napjától az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében 

tiszteletdíjának 15 % - ában, azaz havi 12.000 forintban állapítja meg. 

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

költségvetésének módosításához  

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a Biharkeresztesi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést 

megkapták. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását 

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

képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 

évi költségvetésének módosítását, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati 

javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2021. évi költségvetés előirányzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások 

 

(1) A saját bevételek előirányzatának növelése, a bevételi előirányzatokat érintő 

határozatainak átvezetése miatt 

 

Költségvetési bevételét                       100 Ft-tal 

Költségvetési kiadását           5.000.100 Ft-tal 

 

módosítja a 2021. évi 

 

módosított költségvetési bevételét    10.421.662 Ft-ban 

módosított költségvetési kiadását  166.094.451 Ft-ban 

a költségvetési egyenleg összegét  

-ebből működési hiány 

            felhalmozási 

-ebből finanszírozási többlet 

 155.672.789 Ft-ban 

 155.672.789 Ft 

                   0 Ft 

 155.672.789 Ft 

 

állapítja meg. 

 

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 

 

             165.840.451 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 

            123.548.124 Ft Személyi juttatások 

              20.877.511 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

              19.459.816 Ft Dologi kiadások 

    .........................E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 

                1.955.000 Ft Egyéb működési célú kiadások 

    .........................E Ft - ebből: Elvonások és befizetések 

      .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n 

belülre 

    .........................E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

    .........................E Ft                    Ár-kiegészítések, támogatások 

      .........................E Ft                    Kamattámogatások 

       ..........1.955.000 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 

                254.000 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 

                254.000 Ft Beruházások  

    .........................E Ft - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás 
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    .........................E Ft Felújítások 

    .........................E Ft         -       ebből: EU-s forrásból felújítás 

   .........................E Ft Egyéb felhalmozási kiadások 

   .........................E Ft - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

   .........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

       .......................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n 

belülre 

      .........................E Ft                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

      .........................E Ft                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

      .........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

      .........................E Ft                   Lakástámogatás 

       ........................E Ft                   Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 

     ......................... E Ft Tartalék 

     ......................... E Ft Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

 

2. Az Önkormányzatot és intézményeit érintő módosítások 

 

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal a személyi jellegű juttatások összegét 560.000 

Ft-tal, munkaadót terhelő járulék 86.800 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 4.263.300 Ft-

tal. az egyéb működési célú kiadások összegét 90.000 Ft-tal növeli, és ezzel egyidejűleg 

5.000.000 Ft-tal emeli a kapott finanszírozási bevételeit, 100 Ft-tal magasabb működési 

bevételt számol el. 

 

3. A költségvetési határozat módosításának részletezése  

 

A módosítás utáni előirányzatát a 9.2., 9.2.1., 9.2.2, 9.2.3. mellékletek tartalmazzák. 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: 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 42/2021. (XII. 16.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2021. évi költségvetés előirányzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások 

 

(2) A saját bevételek előirányzatának növelése, a bevételi előirányzatokat érintő 

határozatainak átvezetése miatt 

 

Költségvetési bevételét                      100 Ft-tal 

Költségvetési kiadását          5.000.100 Ft-tal 

 

módosítja a 2021. évi 

 

módosított költségvetési bevételét   10.421.662 Ft-ban 

módosított költségvetési kiadását 166.094.451 Ft-ban 
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a költségvetési egyenleg összegét  

-ebből működési hiány 

            felhalmozási 

-ebből finanszírozási többlet 

155.672.789 Ft-ban 

 155.672.789 Ft 

                   0 Ft 

 155.672.789 Ft 

 

állapítja meg. 

 

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 

 

             165.840.451 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 

            123.548.124 Ft Személyi juttatások 

              20.877.511 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

              19.459.816 Ft Dologi kiadások 

    .........................E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 

                1.955.000 Ft Egyéb működési célú kiadások 

    .........................E Ft - ebből: Elvonások és befizetések 

      .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n 

belülre 

    .........................E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

    .........................E Ft                    Ár-kiegészítések, támogatások 

      .........................E Ft                    Kamattámogatások 

       ..........1.955.000 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 

                254.000 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 

                254.000 Ft Beruházások  

    .........................E Ft - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás 

    .........................E Ft Felújítások 

    .........................E Ft         -       ebből: EU-s forrásból felújítás 

   .........................E Ft Egyéb felhalmozási kiadások 

   .........................E Ft - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

   .........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

       ........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n 

belülre 

      .........................E Ft                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

      .........................E Ft                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

      .........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

      .........................E Ft                   Lakástámogatás 

       ........................E Ft                   Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 

    ......................... E Ft Tartalék 

    ......................... E Ft Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
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2. Az Önkormányzatot és intézményeit érintő módosítások 

 

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal a személyi jellegű juttatások összegét 560.000 

Ft-tal, munkaadót terhelő járulék 86.800 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 4.263.300 Ft-

tal. az egyéb működési célú kiadások összegét 90.000 Ft-tal növeli, és ezzel egyidejűleg 

5.000.000 Ft-tal emeli a kapott finanszírozási bevételeit, 100 Ft-tal magasabb működési 

bevételt számol el. 

 

3. A költségvetési határozat módosításának részletezése  

 

A módosítás utáni előirányzatát a 9.2., 9.2.1., 9.2.2, 9.2.3. mellékletek tartalmazzák. 

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő: folyamatos 
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7. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső 

ellenőrzési tervére 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a Biharkeresztesi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztést megkapták. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervét elfogadásra 

javasolják. 

 

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

képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 

évi belső ellenőrzési tervét, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terv tartalmát az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

Biharkeresztes Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terve 

 

Sor- Ellenőrzendő  Ellenőrzendő Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, Azonosított kockázati Az ellenőrzés 

szám folyamat szervezeti egységek módszerei, ellenőrzött időszak) tényezők típusa ütemezése 

     

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat és 

intézményeinek szabályozottságát, szabályzati szinten 

biztosította-e a Közös Hivatal. 

Az érvényes, aktualizált 

szabályzat hiánya nem 

biztosítja a szabályozott, 

kontrollált működést. 

rendszer 

ellenőrzés 2022. 

1.      Rendszer komplexitás,  III. né. 

  

Kötelező 

szabályzatok 

ellenőrzése 

Közös Önkormányzati 

Hivatal Ellenőrzés tárgya: a kötelező szabályzatok  komplex 12 ell. 

     Ellenőrzési időszak: 2022. év.  vizsgálat nap 

            

  

 2023. évi belső  

ellenőrzési 

tervjavas- 

lat elkészítése 

Összesítő ellenőri 

jelentés 2022. évről 

 

Biharkeresztesi 

Közös 

Önkormányzati; 

Hivatal 

2022. évi kockázatkezelés felülvizsgálata, éves ellenőrzési 

tervjavaslat  

elkészítése 

Ellenőrzési időszak: 2022. év     2022. 

2.      

 eseti 

vizsgálat IV.n.é. 

            

         5 ell. 

         nap 

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:   2021. december 31. 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2021. (XII. 16.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terv tartalmát az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

Biharkeresztes Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terve 

 

Sor- Ellenőrzendő  Ellenőrzendő Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, Azonosított kockázati Az ellenőrzés 

szám folyamat szervezeti egységek módszerei, ellenőrzött időszak) tényezők típusa ütemezése 

     

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat és 

intézményeinek szabályozottságát, szabályzati szinten 

biztosította-e a Közös Hivatal. 

Az érvényes, aktualizált 

szabályzat hiánya nem 

biztosítja a szabályozott, 

kontrollált működést. 

rendszer 

ellenőrzés 2022. 

1.      Rendszer komplexitás,  III. né. 

  

Kötelező 

szabályzatok 

ellenőrzése 

Közös Önkormányzati 

Hivatal Ellenőrzés tárgya: a kötelező szabályzatok  komplex 12 ell. 

     Ellenőrzési időszak: 2022. év.  vizsgálat nap 

            

  

 2023. évi belső  

ellenőrzési 

tervjavas- 

lat elkészítése 

Összesítő ellenőri 

jelentés 2022. évről 

 

Biharkeresztesi 

Közös 

Önkormányzati; 

Hivatal 

2022. évi kockázatkezelés felülvizsgálata, éves ellenőrzési 

tervjavaslat  

elkészítése 

Ellenőrzési időszak: 2022. év     2022. 

2.      

 eseti 

vizsgálat IV.n.é. 

            

         5 ell. 

         nap 

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:   2021. december 31. 
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8. Előterjesztés Told Község Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési tervére 

 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai Told Község Önkormányzatának 

2022. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztést megkapták. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 
 

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

Told Község Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési tervét elfogadásra javasolják. 

 

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

képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Told Község Önkormányzatának 2022. évi belső 

ellenőrzési tervét, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi belső ellenőrzési terv tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Told Község Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terve 

 

 

Sor- Ellenőrzendő  Ellenőrzendő 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, 

tárgya, 

Azonosított 

kockázati Az ellenőrzés 

szám folyamat 

szervezeti 

egységek módszerei, ellenőrzött időszak) tényezők típusa ütemezése 

1. Pénzgazdálkodás 

Told Község 

Önkormányzat 

Ellenőrzés célja: annak megítélése, hogy a 

pénzgazdálkodással összefüggő 

Szabályozottság, 

szabályosság, szabályszerűségi, 2022. 

     

feladatok végzése a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

történik-e? 

erőforrások 

rendelkezésre dokument IV.n.é. 

     Ellenőrzött időszak: 2021. év állása, vizsgálat   

     

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, helyszíni 

ellenőrzés, ezen belül Belső kontrollok  1 eseti 4 ell. 

  

Közepes 

prioritású  IX. havi bank és pénztárbizonylatok tételes ellenőrzése érvényesülése vizsgálat/ nap 

     

Ellenőrzés módszere: elemzés, értékelés, tesztelés, 

dokumentumok és  önk./int.   

      nyilvántartások vizsgálata       

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:    2021. december 31. 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2021. (XII. 16.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi belső ellenőrzési terv tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

Told Község Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terve 

 

 

Sor- Ellenőrzendő  Ellenőrzendő 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, 

tárgya, 

Azonosított 

kockázati Az ellenőrzés 

szám folyamat 

szervezeti 

egységek módszerei, ellenőrzött időszak) tényezők típusa ütemezése 

1. Pénzgazdálkodás 

Told Község 

Önkormányzat 

Ellenőrzés célja: annak megítélése, hogy a 

pénzgazdálkodással összefüggő 

Szabályozottság, 

szabályosság, szabályszerűségi, 2022. 

     

feladatok végzése a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

történik-e? 

erőforrások 

rendelkezésre dokument IV.n.é. 

     Ellenőrzött időszak: 2021. év állása, vizsgálat   

     

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, helyszíni 

ellenőrzés, ezen belül Belső kontrollok  1 eseti 4 ell. 

  

Közepes 

prioritású  IX. havi bank és pénztárbizonylatok tételes ellenőrzése érvényesülése vizsgálat/ nap 

     

Ellenőrzés módszere: elemzés, értékelés, tesztelés, 

dokumentumok és  önk./int.   

      nyilvántartások vizsgálata       

 

 

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:   2021. december 31.



9. Előterjesztés Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi 

munkatervéről 
 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. évi munkatervéről szóló előterjesztést megkapták. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 
 

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

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervét elfogadásra javasolják. 
 

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

képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

évi munkatervét, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkaterv kerüljön 

megküldésre a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személyek, szervezetek 

részére. 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő: 2021. december 31. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2021. (XII. 16.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkaterv kerüljön 

megküldésre a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személyek, szervezetek 

részére. 

 

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő: 2021. december 31. 
 

10. Előterjesztés iskolai felvételi körzetek tervezetéről  
 

Béres Barnabás polgármester: A képviselők az iskolai felvételi körzetek tervezetéről szóló 

előterjesztést megkapták. 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 
 

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

az iskolai felvételi körzetek tervezetét elfogadásra javasolják. 

 

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

képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az iskolai felvételi körzetek tervezetét, egyetértenek-e 

az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § 

(1a) bekezdésébe foglalt véleményezési jogkörében eljárva a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központ által megküldött általános iskolák felvételi körzetének tervezetét elfogadja.  

Felelős: Béres Barnabás polgármester 

Határidő:  2022. február 15. 
 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2021. (XII. 16.) sz. határozata: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésébe foglalt véleményezési jogkörében eljárva a 

Berettyóújfalui Tankerületi Központ által megküldött általános iskolák felvételi 

körzetének tervezetét elfogadja.  

 

            Felelős: Béres Barnabás polgármester 

            Határidő:  2022. február 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 

 

 


