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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án –kedd– de.
09:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Irodájában
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Béres Barnabás
Karácsony Gyula
Kolozsvári Imre Zsigmond
Tóth Attila

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Tóth Kitti

jegyzőkönyvvezető

Fábián Béla alpolgármester

Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket,
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 4 fő
jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja.
A meghívóban szereplő 1. számú előterjesztést leveszi a napirendről. Ezért az Ügyrendi
Bizottság ülése okafogyottá vált.Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
napirendi pontok megtárgyalásával.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi és Toldi
Tagóvodája tagintézményvezetői pályázatának véleményezésére
2. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának eredményéről és
az intézkedési tervben foglalt határidők meghosszabbításáról
3. Különfélék
K/1. Előterjesztés a művelődési ház felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi és Toldi
Tagóvodája tagintézményvezetői pályázatának véleményezésére
2. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának eredményéről
és az intézkedési tervben foglalt határidők meghosszabbításáról
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3. Különfélék
K/1. Előterjesztés a művelődési ház felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi és Toldi
Tagóvodája tagintézményvezetői pályázatának véleményezésére
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták,
megismerték azt. Az intézményvezető-helyettesi feladatokat eddig is Pércsiné Marosán
Andrea látta el.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, támogatják-e
Pércsiné Marosán Andrea intézményvezető-helyettesi pályázatát, elfogadják-e az előterjesztés
szerinti alábbi 1. számúhatározati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi állására beérkezett pályázatot, és a következő
véleményt alkotta:
Pércsiné Marosán Andrea 4110 Biharkeresztes, Szacsvay u. 3. szám alatti lakos a Szivárvány
Óvoda intézményvezető-helyettesi beosztás betöltésére irányuló pályázatát és vezetői
megbízását támogatja.
Felelős: Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2015. június 23.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
42/2015. (VI. 23.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesi állására beérkezett
pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Pércsiné Marosán Andrea 4110 Biharkeresztes, Szacsvay u. 3. szám alatti lakos a
Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi beosztás betöltésére irányuló pályázatát
és vezetői megbízását támogatja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2015. június 23.

Béres Barnabás polgármester:Kéri a képviselőket, szavazzanak, támogatják-e Ceglédiné
Csősz Erzsébet pályázatát, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi 2. számú határozati
javaslatot:

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde Toldi Tagóvodája tagintézményvezetőibeosztására beérkezett pályázatot,
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és a következő véleményt alkotta:
Ceglédiné Csősz Erzsébet 4110Biharkeresztes, Árpád u 39. szám alatti lakos a Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde Toldi Tagóvodája tagintézményvezetői beosztás betöltésére irányuló
pályázatát és vezetői megbízását támogatja.
Felelős: Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2015. június 23.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
43/2015. (VI. 23.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Toldi Tagóvodája tagintézményvezetői beosztására
beérkezett pályázatot, és a következő véleményt alkotta:
Ceglédiné Csősz Erzsébet 4110Biharkeresztes, Árpád u 39. szám alatti lakos a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Toldi Tagóvodája tagintézményvezetői beosztás
betöltésére irányuló pályázatát és vezetői megbízását támogatja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2015. június 23.

2. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának eredményéről
és az intézkedési tervben foglalt határidők meghosszabbításáról
Béres Barnabás polgármester: A képviselőka Helyi Esélyegyenlőségi Program
Felülvizsgálatának eredményéről és az intézkedési tervben foglalt határidők
meghosszabbításáról szóló 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:
1./ Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálata során az előterjesztésben, valamint a mellékletekben szereplő
megállapításokat, változásokat elfogadja.
2. / A Képviselő-testület a program intézkedési tervében szereplő még nem megvalósult
célkitűzések határidejét további két évre: 2017. június 30-ig meghosszabbítja.
3./ Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a program felülvizsgálata során
felmerülő változásokat 2015. június 30.-ig Told Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjába
vezettesse át egységes szerkezetbe, és azt küldje meg a TKKI felé.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2015. június 23.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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44/2015. (VI. 23.) számú TKt határozat:
1./ Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálata során az előterjesztésben, valamint a mellékletekben szereplő
megállapításokat, változásokat elfogadja.
2. / A Képviselő-testület a program intézkedési tervében szereplő még nem
megvalósult célkitűzések határidejét további két évre: 2017. június 30-ig
meghosszabbítja.
3./ Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a program felülvizsgálata során
felmerülő változásokat 2015. június 30.-ig Told Község Helyi Esélyegyenlőségi
Programjába vezettesse át egységes szerkezetbe, és azt küldje meg a TKKI felé.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2015. június 23.

3. Különfélék
K/1. Előterjesztés a művelődési ház felújítására vonatkozó pályázat
benyújtásáról
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjaia művelődési ház felújítására
vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést megkapták.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-ea
művelődési ház felújítására vonatkozó pályázat benyújtását, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzata a Művelődési Ház felújítása céljából pályázatot nyújt be
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”.
A község a közművelődési feladatokat a község közművelődési feladatainak ellátásáról
9/1998. (XII. 07.) rendelete alapján látja el, a feladatellátási hely: 4117 Told, Kossuth u. 7.
Hrsz: 232.
A beruházás költsége:
Az igényelt támogatás:
Az önerő:

6.157.519 Ft.
5.541.767 Ft.
615.752 Ft.

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Told Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2015. június 23.
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4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
45/2015. (VI. 23.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzata a Művelődési Ház felújítása céljából pályázatot nyújt be
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”.
A község a közművelődési feladatokat a község közművelődési feladatainak
ellátásáról 9/1998. (XII. 07.) rendelete alapján látja el, a feladatellátási hely: 4117
Told, Kossuth u. 7. Hrsz: 232.
A beruházás költsége:
Az igényelt támogatás:
Az önerő:

6.157.519 Ft.
5.541.767 Ft.
615.752 Ft.

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Told Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2015. június 23.

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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