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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 22-én –
csütörtök– de. 11:20 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi
Irodájában megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
Fábián Béla
Karácsony Gyula
Kolozsvári Imre Zsigmond
Tóth Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Tóth Kitti

jegyzőkönyvvezető

Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket,
megállapítja, hogy az ülés 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 Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítésére
4. Előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
5. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtására
6. Előterjesztés
a
BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozásról

Önkormányzati

7. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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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 Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítésére
4. Előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
5. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtására
6. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozásról

Önkormányzati

7. 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:
2016. szeptember 22.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
34/2016. (IX 22.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete, elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
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települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2016. szeptember 22.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a község pénzügyi helyzetéről szóló
előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a
tájékoztatót, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2016. szeptember 22.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
35/2016. (IX 22.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2016. szeptember 22.

3. Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítésére
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a Szavazatszámláló Bizottságok
kiegészítéséről szóló előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a
Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítését elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási Bizottság
tagjainak kiegészítésére vonatkozó előterjesztést. A képviselő-testület a Helyi Választási
Bizottság tagjait és póttagját az alábbiak szerint választja meg:
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Tagok:
NÉV
Tóth Csaba
Karácsonyné Szabó Csilla

LAKCÍM
Told, Jókai u. 4.
Told, Petőfi u. 53.

Póttag:
NÉV
Fábián Béláné

LAKCÍM
Told, Széchenyi u. 4.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a választási bizottság
tagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
dr Juhász Marica HVI vezető, Béres Barnabás polgármester
Határidő:
azonnal és folyamatos
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
36/2016. (IX 22.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási Bizottság
tagjainak kiegészítésére vonatkozó előterjesztést. A képviselő-testület a Helyi Választási
Bizottság tagjait és póttagját az alábbiak szerint választja meg:
Tagok:
NÉV
Tóth Csaba
Karácsonyné Szabó Csilla

LAKCÍM
Told, Jókai u. 4.
Told, Petőfi u. 53.

Póttag:
NÉV
Fábián Béláné

LAKCÍM
Told, Széchenyi u. 4.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a választási bizottság
tagjait.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

dr Juhász Marica HVI vezető, Béres Barnabás polgármester
azonnal és folyamatos

4. Előterjesztés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták.
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Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III.
1. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtását elfogadásra javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján 258 330 Ft
támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2016. szeptember 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
37/2016. (IX 22.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján
258 330 Ft támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra
vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2016. szeptember 30.

5. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtására
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtásáról az előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtását elfogadásra
javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó pályázat benyújtásával, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslatot:
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Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerint kiírt felhívásra a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázatot nyújt
be kemény lombos szociális tűzifa igénylésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi átlagos
közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év
feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján a maximálisan igényelhető, összesen 128
m3 keménylombos tűzifafa iránt nyújtsa be pályázatát.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a rászorulókhoz
való eljuttatást is, - származó költségeket.
Felelős: Béres Barnabás polgármester
Határidő:2016. szeptember 30. támogatási igény benyújtására
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
38/2016. (IX 22.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerint kiírt felhívásra a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be kemény lombos szociális tűzifa
igénylésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi
átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-ei
lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján a
maximálisan igényelhető, összesen 128 m3 keménylombos tűzifafa iránt nyújtsa be
pályázatát.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a
rászorulókhoz való eljuttatást is, - származó költségeket.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2016. szeptember 30. támogatási igény benyújtására

6. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozásról

Önkormányzati

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozásról
szóló előterjesztést megkapták, megismerték azt.
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Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Karácsony Gyula ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, a BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához való
csatlakozásról szóló előterjesztést elfogadásra javasolják a Képviselő-testület számára.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozást, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester “Csatlakozás a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához”
tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.
Told Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. 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 „Csatlakozási nyilatkozat” 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 Támogatáskezelőhöz
Felelős:
Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
Határidő:
2016. október 3.
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:
2016. október 4.
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 az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján –
terjessze a képviselő-testület elé a keretösszeg felosztásáról és a támogatott hallgatók
számáról szól előterjesztést. A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2016. december 8.
7.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
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Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés
19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Pénzügyi Iroda
Határidő:
2017. január 31. és 2017. augusztus 31.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
39/2016. (IX 22.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester “Csatlakozás a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához”
tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.
Told Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. 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 „Csatlakozási nyilatkozat” 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 Támogatáskezelőhöz
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2016. október 3.

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:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2016. október 4.

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:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
folyamatos
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6.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján –
terjessze a képviselő-testület elé a keretösszeg felosztásáról és a támogatott hallgatók
számáról szól előterjesztést. A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2016. december 8.

7.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés
19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Iroda
2017. január 31. és 2017. augusztus 31.

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester, ülésvezető
elnök a képviselő-testület ülését bezárta.

kmft.

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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