
 

 

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

2019. JANUÁR 17-I 

 

RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS 
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Határozatok: 

1/2019. (I. 17.) számú TKt 

határozat 

 

„Kiegyenlítő bérrendezési alap” című pályázat benyújtásának 

támogatásáról  

A15 

2/2019. (I. 17.) számú TKt 

határozat 

 

Pályázat benyújtásáról „Konyhakerti és kisállattartási szociális 

földprogram” című felhívásra  

A15 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 17-én –csütörtök– de. 

10:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Kirendeltségében 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  

Béres Barnabás   polgármester  

   Fábián Béla   alpolgármester 

Karácsony Gyula  képviselő 

Kolozsvári Imre Zsigmond  képviselő 

 

Juhász Péter   aljegyző 

 

Tóth Kitti   jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol: Tóth Attila képviselő 

 

Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket, 

megállapítja, hogy a 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. Szóbeli előterjesztés „Kiegyenlítő bérrendezési alap” című pályázati felhívásra 

 

2. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Konyhakerti és kisállattartási szociális 

földprogram” című pályázati felhívásra (kódja: SZOC-FP-19-KK) az Emberi 

Erőforrások Minisztériumához 

 

3. Különfélék 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

Elfogadott napirendi pont: 

1. Szóbeli előterjesztés „Kiegyenlítő bérrendezési alap” című pályázati felhívásra 

 

2. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Konyhakerti és kisállattartási szociális 

földprogram” című pályázati felhívásra (kódja: SZOC-FP-19-KK) az Emberi 

Erőforrások Minisztériumához  

 

3. Különfélék 

 

Tárgyalt napirendi pont:  
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1. Szóbeli előterjesztés „Kiegyenlítő bérrendezési alap” című pályázati felhívásra 
 

Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot megkapták. 

Felkéri aljegyző urat, adjon tájékoztatást. 

 

Juhász Péter aljegyző: Megjelent a Belügyminisztérium pályázati kiírása kiegyenlítő 

bérrendezés támogatásra. Azoknak az önkormányzatoknak lehet benyújtani a pályázatot, ahol 

a hivataloknál az illetményalap nem került eltérítésre az évek során. Fontos, hogy az adóerő 

képesség alapján állapítják meg a kategóriákat. Biharkeresztes a legmagasabb összegre 

pályázhat. A pályázat benyújtásának feltétele a képviselő-testületi döntés. A közös hivatalt 

alkotó valamennyi önkormányzat testületének határozata is szükséges. A határozati javaslatot 

a képviselők írásban megkapták. 

 

Béres Barnabás polgármester: Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges 

kérdéseiket. 

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

egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és támogatja Biharkeresztes Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2019. (I. 15.) számú BVKt határozatát, miszerint 

pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz a meghirdetett Magyarország 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pont szerinti 

„Kiegyenlítő bérrendezési alap” című pályázati felhívásra, melyben az igényelt támogatás 

20.176.000 Ft, mely vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

A képviselő-testület egyetért és támogatja, hogy 2019. január 1. napjától Biharkeresztes Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletében a 

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére meghatározott 

illetményalapot 38.650 forintról 46.380 forint összegre emeli 2019. évre vonatkozóan.  

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő: 2019.01.25. 
 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

1/2019. (I. 17.) számú TKt határozat: 

 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és támogatja Biharkeresztes 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2019. (I. 15.) számú BVKt határozatát, 

miszerint pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz a meghirdetett Magyarország 

2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pont 

szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap” című pályázati felhívásra, melyben az 

igényelt támogatás 20.176.000 Ft, mely vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

 

A képviselő-testület egyetért és támogatja, hogy 2019. január 1. napjától 

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendeletében a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői részére meghatározott illetményalapot 38.650 forintról 46.380 forint 

összegre emeli 2019. évre vonatkozóan.  
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Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő: 2019.01.25. 

 

2. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Konyhakerti és kisállattartási szociális 

földprogram” című pályázati felhívásra (kódja: SZOC-FP-19-KK) az Emberi 

Erőforrások Minisztériumához  
 

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, egyetértenek-e az 

előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 
 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások 

Minisztériumához a meghirdetett „Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram” 

(kódja: SZOC-FP-19-KK) című pályázati felhívásra  800 000 Ft elnyerésére. 

Az igényelt támogatás a projekt összköltségének 100 %-át fedezi, pályázati önrész nem 

szükséges. 

Felhatalmazza Béres Barnabás polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok 

megtételére, a pályázat benyújtására.  

Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő: 2019. január 31. 
 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

2/2019. (I. 17.) számú TKt határozat: 
 

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Emberi 

Erőforrások Minisztériumához a meghirdetett „Konyhakerti és kisállattartási szociális 

földprogram” (kódja: SZOC-FP-19-KK) című pályázati felhívásra  800 000 Ft 

elnyerésére. 

Az igényelt támogatás a projekt összköltségének 100 %-át fedezi, pályázati önrész 

nem szükséges. 

Felhatalmazza Béres Barnabás polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok 

megtételére, a pályázat benyújtására.  

 

 Felelős:  Béres Barnabás polgármester 

Határidő: 2019. január 31. 

 

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

elnök a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

kmft. 

 

 

Béres Barnabás        Dr. Köstner Dávid 

         polgármester                                             jegyző 


