JEGYZÓKÖNYV
Ké§zültBor§odbóta, §áta, Uppony Községek ÖnkormányzatokKépviselő-te§tületeinek
2019. május 29-én 1ó.00 órai kezdett€I megtartott eryüítes nyílt ülé§éróI

Az ülés helye| Borsodbótai Közös Önkormlínyzati Hivatal tanácskozó terme
3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42.

Az ülésen megielentek:
Borsodbóta Község Önkormányzat Képvi§elő-t€stület€;
l.) Gulyás János polgárínester
2.) Kriston Béla alpolgármester
3,) Sike sándor Dénes képviselő
4.) Varga Sátrdor képviselő
sáta Község Önkormányzat Képvi§€ló-testülete:
l.) szalmás Zsoltné polgármester
2.) Orbán Lászlóné alpolgármester
3.) Bakos Péter képviselő
4,) Bakos Péterné képviselő
5.) Anga István képviselő
Uppony Község Önkormányzata ré§zéről:
1.) Balogh Béla polgármester

2.) Borotvás GáboI László alpolgármester
3,) Oravecz Csabáné képviselő

Az ülésre tanác§kozási joggal meghívottak:

l.) Demjenné Mustos Beatrixjegyzö
2.) Barta Tamás aüegyző
3.) szakács Lászlóné gazdálkodási ügyintézö
Gulyás János polgárme§ter köszönti a nyílt testületi ülésen megielentekct, .íegyzó Asszonyt,
Aljegyzó Urat és a közös hivatal gazdáIkodási ügyintézőjét.
lsmerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, megkéIdezi van-e valakinek egyéb
javaslata. Jegyzőkönyv-vezetónek Demjénné Mustos Beatrix jegyzőt javasolja,
Egyéb javaslat nem volt.

NÁPIRENDI PONTOKRA VONATKOZÓ JAVASLAT:

1./

A

Borsodbótai Közös

Önkormányzatai Hivatal 2018. évi költ§égveté§ének

módo§ítá§ának megtárgyalá§a
Előterjesztő: DemjénnéMusíos Beatrix jegyző
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A

Bor§odbótai Közös Önkormányzati Hivatal 2018, évi gazdálkodásáról
beszámoló mogtárryalá§a
Előleú esztő : DeiiérlnéMustos Beaílix j eglző

2./

3./

A Borsorlbótai Közös önkormányzati

Hiyatal 2018. évi bel§ó €ll€nőrzé§i

szóló

jelentó§ének

megtár§,,alása
Előterjesztő: Denjénni Mustos Bealrix icgyző
4./

A

5,/

Indífuányok, java§latok

hivatali helyi§égen, valamint a hivatali munkaidón kivül kötendő házas§ág €§etén
fizetendó díjakról, valamint házasságköté§eknél közreműködő anyaköny\ryezetőt
megillető díj;król §zóló önkormányzati rendelet€k módo§ításának megtársr'alá§a
EIú!!rje5ztő: Demj!nné Muslos Bcalrix i?gző

GulyásJános polgárme§ter m€gállapítja, hogy Borsodbóta Község Önkormlínyzat Képviselőtestülete 4 (négy ) fővel megjelent határozatkép€s.

szalmás Zsoltné polgármester megállapítja, hogy sáta Község Önkormányzat Képviselötestülete

5

(öt) fövel megielent, határozatképes,

Balogh Béla polgárme§ter megállapitja, hogy Uppony Község önkormányzat Képviselőtestülete 3 (három) fövel megjelent, határozatképes.

a

meghívóban szereplö napirendi
Borsodbóta Község Önkormanyzat Képviselő{estülete
pontokat és ajegyzőkönyvvezető személyét 4 (négy ) igen egyhangú szavazattal elfogadta,
Képviselö-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat és
személyét 5 (öt) igen egyhangú szavazattal elfogadta,

Sáta Község Ónkormányzat

ajegyzőkönyvvezető

pontokat
Uppony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóbm szerepló napirendi
és ájegyzőkonywezető személyét 3 (három) igen egyhangú szavazattal elfogadta,

TÁRGyAI-,isM ELFOGADoTT NAPIRENDI PoNToK:
1,/

A

Borsodbótai Közös

Önkormányzatai Hivatal 2018. évi költségveté§ének

módo§ítá§ának megtárgyalá§a
E!őterj esztő : DemjénnéMllstos Beaff ix j egyző

A

Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról
beszámoló megtár5lalása
Előíeteszlő: DemjénnéMustos Beatrix jegyző

2./

3,/

A Borsodbótai Közös

Önkormányzati Hivatal 2018. évi b€l§ő

szóló

ellenőrzési jelentésének

megtárgyalása
Előteljesztő: Dehjénné Muslos Beatrix jeg/ző

ör
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]./

A

5,/

Indítványok, javaslatok

hiyatali

helyi§égen, valamint á hivatali munkaidőn
kívül kötendó házasság e§etén
íizetendó dijakról, valamint házasságköté§eknéI
il";;ilÜ;";;;könyil,ezetőt
megillető díjakról szóló önkormánvzati r*aa""r.
.aj*r,eJ""U i'"*ra'lá".*
Előkrje'zó: Demienné Vustos Beatrix.lcglzo

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
l,) _A Bor§odbótai Közös

Önkormányzatai Hivatal 20l8,

módo§ításának megtárgyalá§a
Előlerjeszlő.- DemjénnéMuslos Beallix jegyző

évi kö|t§égvetósének

Gulyás János polgármester kéri Jegyző Asszonyt,
hogy ismertesse a napirendi pont előter_

jesztését.

Musto§ Beatrix jeryzó elmondja, hogy a tavalyi
évben nem voh jelen a Közös
?:rrtjénné
Hivatal működésében, vezetésébenés kérte Barta iamas
Aljegyző Urat, hog! ea a napi.endi
ponbt készít§e eló a gazdálkodási ügyintézővel, hiszen
folyamaiosan,lelen vo*ltat, iIletve, tobb,
mint fél éven keresztül jegyzőként, kötelezettségvállalóként
vezette
a hi.,atalt,

Barta Tamá§ aljegyzó elmondja, hogy az előterjesztésben
megküldött adatok, tényadatok, teljesített bevételek é§ kiadások,
melyekhez kapcsolódik a 2018.'évi költségvetes módositás,
hiszen mo§t lehet még az előjíáDyzatokathozzáigazitani
a teljesítéshez. Talvaly nem volt módositása az elfogadott 2018. évi költségvetésnek, így
a módositott elóirányzaták az egész évben
bekövetkezett változásokat tartalmazzák, Személyi
váItozások voltak, nyugd|azasot, jutalmazások, melyek a személyi eIőirányzat kiadásait megemelték,
Ismeneti a szloveges előterjesztés
dologi kiadásait. Az előterjesztés legfontosabb és mindenkit
leginkább érintó"resze az onl<ormÉnyzati hozzájárulás, mely kétféleképpenkerült
kiszámítrásra, a 2018-ban hatályos megá]lapodás §zerinti 1/3-113-ad arányban, és lakosságarányosan,
a köItségvetés elfogadásakor jóváhagyott módon,

szalmá§ Z§oltné polgárm€§ter hozzáteszi, hogy most
látja először ezt a kimutatást, hogy
mennyi lenne az l/3-1/3 arányú és mennyi a lakosságarányos
íinanszíIozás

összege a te]epülé-

seket érintően.

Balogh Béla polgárme§ter szerint az a 1/3_1/3 arányú megosztás
csak tájékoztatás, hiszen a
költségvetést lakosságarányosan fogadták el,

szalmás zsoltné polgármester véleménye szerint igazodni
kellene a hatáiyos megállapodásban szereplő dologhoz, lehet meledeken han gzik
így, de ez a2019-es koltségvetéstervezésekor
is elhangzott, hogy meg kell nézni a finan sziíozást.
]egyző A,sszony hílta

fá

a figyelmet, hogy

d
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20l8-ban két irrinyba ment a dolog, nem volt össáang, sőt 20 l7-ben is így kellett volna, de az
már elfogadott zárszámadás, azzal nem lehet mit tenni.
DemjénnéMustos Beatrix jegyző eImondja, ho8y valóban így történt, mikor elkezdte a munkát áttekintette a megállapodást és akkor költségvetés eIőkészitése volt folyamatban, akkor észlelte, hogy a két lend€lkezés €ltér egymástól, és azt rendezni szükséges, A 20l9-es mifu öSszhangban van, de valóban arról volt szó, hogy a2}'l8-asta zárszémadáskor visszatémek. A számokból jól látszik, hogy a Közös Hivatalt az állami finanszírozáson felül szinte Borsodbóta
önkormányzata finanszirozta 5,4 millió forinttal, az elfogadott 2,5 millió helyett, Sáta az elfogadott 3,4 millió helyett nem egészen 700 ezer forintot utalt, Uppony pedig szinte a rá eső részt
átutalta 750 ezer forinttal. véleménye szerint aZ áIlami finanszirozás is a legoptimálisabb sámitások szerint került lakosságarrányosan kiszámitásra, ebben méIhető talán leginkább a feladatgllátás méíék€ is. Nem tartja igazságosnak, hogy a hivatalt szinte egy önkormányzat működtesse, holott minden településen múködik hivatal. Amennyiben Borsodbóta anyagi helyzeten nem ilyen lenne, bele gondolni sem mer, hogy a hivatal működése hogyan töíénhetett
volia. A korábbi eljárás szerint az előzö évi tartozás mértéke a REKI tlimogatásban megigénylésre kedlt, és utólag finanszírozásra, így Sáta részéról a 20l7_es hozzájárulások is 2019-ben
térültek meg, sze nte ez nem jól van így, hiszem a működést folyamatosan biztositani kell,
amennyiben a vállalt összegek nem teljesíthetők, át kgll gondolni a kiadások mértékét.Az idei
REKI támogatást csak a székhely önkormrányzat nyújthatjabe, de csak kifizetetlen taíozásokra,
tehát számlák, esetleg bérek rendezésére.számlatartozása nincs a hjvatalnak, minden ön]<ormányzat maga fizeti a rezsiköItségeket, kevés dologi költséggel működik a hivatal, viszont a
bérek jelentós mértékűek. Nem gondolja, hogy oda kellene eljutni, hogy bérfizetési gondok
legyenek az alulfinalszírozásból, mert a dolgozókkal ezt nem tehetik meg. Kéria fenntaítókat,
hogy döntsenek a 2018-as kőltségvetés hozzájárulási m€gosztáSitóI, még most az utolsó módosít]ásnál lehet és teljesitsék a Borsodbóta által megelől€gezett múködési költségeket.
sza|má§ z§oltné polgármester hozzáteszi, hogy nem szándékos volt a nem fizetés, de a tavalyi évet mindenképpen helyre kell tenni, köszöni Borsodbótlínak a helyállást és maximálisan
egyetért azzal, hogy ez igy nem maradhat, az ideit maximálisan teljesítik, már 5 havi finansziroást át is utaltak lakosságarányosan. Nem érti, hogy 2018-ban mién csúszott ez félre,jegyzói
részről vána volnaajelzést, aká év elején, aká év közben is, de ez nem történt meg, kéri, most
tegyék helyre,

Gulyás János polgármester szerint az előterjesztésben két altematíva van a költsé8vetésben
elfogadott lakosságaiányos megosztás és a megállapodás szerinti l/3- 1/3 arányú megosztás. Ezt
ajelenlegi helyzetet kicsit saját gyengeségénekis betudhatja, hiszen nem követelte meg, hogy
a tásönkormányzatok
utaüák a sziikséges összeget, így Borsodbóta 3 millió forintot tett pluszban a hivatal működéséhez, ami nem kevés, de ennek ellenére is működött

az önkormányzat

a

takarékos gazdálkodásnak köszönhetóen, hiszen Borsodbótán például nincs tiszteletdíj, a képviselők csupán 8,000. - Fros cafetériát kapnak, sok segítséget nyújtanak a közfoglalkoztatottak

is a hivatali munl<ában is, ami nem pusztán borsodbótai feladat. A Közös Hivatal hivatalsegédjét Borsodbóta átvette saját állományába, ennek ellenéI9 közös hivatali feladata van,
De ezeken
kivüI is odateszi magát Bolsodbóta a hivatali feladatokhoz, akar a busz működtetése kapcsán
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is. Borsodbótának az 1/3-ad arányos megosztás kedvezőbb
lehet a lakosságarányosn{íl, de számára elfogadható lehet, a lényeg az, hogy a többlettámogatást visszakaphassák.

szalmá§ Zsoltné polgárme§ter azzal ért e8yet, hogy a me8állapodás szerinti
l13-1/3 aíányos
megosztást fogadják el, ezt valahogyan ki fogják fizetni, pedig vannak nehézségeik,
semmiképpen nem hagyható, hogy Borsodbóta fizessen rá, A
cél mindenképpen az legyen, hogy a Közös
Hivatal működhessen a 3 önkormányzat által ajövőben is,

Anga István képviselő szerint külön kellene megszavaztatni az Il3-1/3 arányí
finanszirozást

és a lakosságariittyos mego§áást

is.

Szalmá§ Z§oltné polgármester hozzáteszi, hogy 20l8-ban 1/3- l /3-ad
volt a megállapodás szent, ehhez képest pedig a költségvetés tárgyalásakor lakosságszámarányban
történt a íélosztás.
hiba történt, nem számolt volna utrána, dejelentős a különb§ég. 20l9-Ie
teljesen egyetért ezzel,
kicsivel több, mint 50% áinti Sátát.

Varga sándor képviseló szerint az a gond , hogy az l/3 arányú megosztás nem
igazán é nti
jelentősen Borsodbótát, aki nagyon magas összeggel
végigfinansziroáa a hivatal működését,
mégis a döntést most tóle várja akár Sáta, akár Uppony,

szalmás Z§oltné polgármester elmondja, hogy 2014-től enől beszélt, hogy a hivatali
támoga_
kapják a központi költségvetésből, sata ebbe is sooá-ot hoz, vita
volt, hogy melyik település mennyit hoz és mennyit kap belőle, szerinte az
előzó években nem
volt arányos az adok-kapok aúny, de 20l9{ól ezt kolrektnek tartja.
tást lakosságszámarányosan

Demjénné Mu§tos Beatrix jegyző elmondja, hogy ne feledkezzenek meg
arról, hogy a központi finan§zírozá§ valóban lakosságalányosan jön, szerinte ehhez kellene igazítani
az egyéb
hozzájfuulást is, hi§zen minéI nagyobb lako§ú a települé§, vélhetöan annál több
fbladat lehet.
Azt is szem előti kell tartani, hogy atelepülések struktúrális, intéZményi felépité§e és társadalmi
berendezkedése sem egyforma, ami a hivatali munka mennyiségét és minősé8ét is befolyásol_
hatja. Nem akarja a döntést befolyásolni, de mindenképpen szükséges valamilyen
közös nevezót találni a hirinyzó összeg finanszirozására.
szalmás_Z§oltné polgármester véleménye szerint nem szerencsés eltémi a megállapodástól,
mert az ÁSZ összességében vizsgálhatja ezt, és megállapíthaúa, hogy más
teljesítés van, mint
amiben megállapodtak, felelősöket kereshet. sem a túlfizetés,sem a definanszíroás
nem jó,
mégegyszer hangsúlyozza, hogy szerinte a megállapodás a mérvadó.

Balogh Béla polgárme§ter véleménye §zerint Uppony nem hibázott, hiszen
a költségvetésben
elfogadott lakosságarányos finanszírozás szerint megfizette a hozzájrirulást
és ennek kapcsán
az elszámolrás szerinti kicsi különbséget is megfizetik, Nem gondolja,
hogy utólag kapkodni
szerencsés helyzet-e, nekik semmiképpen, azon önkormányzatnak, aki
az elfogadottnak csak

nagyon kevés részétteljesítette,lehet, hogy az. Uppony is segít
a működésben az autóva]. sosem
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tartotta, szem előtt,

hogy m€lyik t€lepülés dolgozóját kell esetlegesen szállítani,
brirmelyik h!
vatali dolgozó lehetett és rendben volt. Maga részéíőla költségvetési
megosztás elíi,gadható
és nem tartja elfogadhatónak a megállapodás szerinti
felosztást, hiszen ez Upponynak 1,5 millió
plusz kiadástjelent, amire nem tudja azt mondani, hogy teljesithető,

Gulyás János polgármester emlékezteti a Képviselö-testületeket, hogy a költségvetés
elfogadásához önkormányzatonként minösitett többség sziikséges, valamint 2 önkormányzat
egybehangzó szavazata. Tehát Borsdobótán múlik a dolog, ami nem szerencsésjelen
helyzetben.
szalmás Z§oltné po|gármester szerint elhibázla mindhárom önkormányzat,
rendbe tenni és tiszta lappal fol}tatni,

most egyíitt kell

Gulyás János polgármester megkérdezi a Jegyző Asszon}t, hogy tud-e születni
olyan kompromisszumos megoldást, hogy módo§ítást és a záíszámadást az i§melt
bevételi és kiadási
előir|ínyzatokkal elfogadják, a hozzájániás elsziimolását pedig egy késóbbi időpontban,

ké-

söbbi egyeztetést követően, példáuljúnius l5-ig újra tárgyalják,

DemjéuéMu§tos Beatrix jegyzó elmondja, hogy

a számok nem változnak, mert ezek teljesitett adatok, az elszámolást pedigjó lenne minél előbb lezrámi. Ene
van ilyen módon leh€tőség,

Gu|yás János polgárme§ter szavazásla teszi ajavaslatát, mely szeíint a20l8.
évi költségvetést
a fenntartó önkormányzatok Képviselö-testületei elfogadják az előterjesztés
szerinti fonnában
szereplő bevételi és kiadási előirányzatokkal, az önkormányzati hozzájárulások
elszámolásáról
és a hiányzó fonás teljesítéséről2019. június l5-ig döntenek.

Az elhangzott j avaslattal a képviselő-testületek egyetértenek és az alábbi hatlfuozatokat
hozzák
a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal 20l8. évi költségvetésének
módosításáról:
Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fó részvételével,4 (négy)
igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
3212019. (Y.29.\

határozat
Tárgv: Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása

Borsodbóta KözségÖnkormányzatKépviselőtestületeaBorcodbótaiKözös
onkormányzati Hivatal (a továbbiakban Hivatal) 201 8 , évi költségvetését az alábbiak
szerint módosítja:
Költségveté§i bevételek és kiadások
49,265.000. _ Ft
49.265.000. _ Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással

állapítja meg.

b..,

q

W

[Iatáridó: azonnal
Feleiős: Demjérrné Mustos Beatrix je8yzó

Uppony Község ÖnJ<ormányzat Képvi§elő-testülete

3

fő részvételéve|,3(három) igen
szavazattal, ellenszavazat és taltózkodas nélkül az alábbi határozatot hozta:
24l 2o|9. (v,29.\ hatáíoz^t
TárgyI Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal 20l8. évi költségvetésének módosítása

Uppony KöZség Önkormányzat Képviseló-t€§tülete a Borsodbótai KöZös Önkormanyzati
Hivatal (a továbbiakban Hivatal) 2018 . évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
Költségveté§i bevételek és kiadások
49.265.000. 49.265.000.

-

Ft

Költségvetési bevétellel

Ft

Költségvetési kiadással

állapitja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Demjénné Mustos Bealrix jegyzó

Sáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fó részvételével,5(öt) igen szavazattal,
€llenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi hatiLrozaíothozta..
39l 2019. (v.29,\ hatáíozat
Tárgv: Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal 20l8. évi költségvetésének módosítása

sáta

Község Önkormányzat Képviseló-testülete a Borsodbótai Közös Önkormányzati
(a továbbiakban Hivatal) 20l8 . évi kóltségvetésétaz alábbiak szerint módosítja:
Költségvetési bevételek és kiadások
49.265.000. Költségvetési bevétellel

Hivatal

Ft

49,265,000.

-

Ft

Költségvetési kiadással

állapítja meg,
Hatifuidó: azonnal

Felelós: Demjénné Mustos Beatrix jegyző

L\
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A határozatok mellékl€tei ajkv, mellékletét képezik.
2.)

A

Bor§odbótai Közös
be§zámo|ó megtársralá§a

Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról szóló

Előlerjeszlő_, DemjénnéMu*os Beaírix jeglző

Gulyás János polgárme§ter a megi§melt előterjesztés és az elsó napirendi pontnál
elhangzottak alapjánjavasolja a Közös Hivatal2o18. évi zárszáúí|adasrinak Étfogadasat,

Az elhangzott javaslattal a Képviselő-testületek egyetértenek és az alábbi határozatokat hozZák a Borsodbótai Közós Ön]<ormányzati Hivatal 2018, évi zárszámadásáról:
Borsodbóta Kózség Önkormritryzat Képviselő-testülete 4 fő lészvételév€l, 4 (négy) igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi haLirozatokat hozta:
33 l20l9, (V.29,l határo7rt:

TárEy: A

Borsodbótai Közös

Önkormányzati Hivatal

végrehajtá§a

20|8. évi költségvetésének

l,Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodbótai Közös
Önkormányzati Hivatal ( a továbbiakban KÖH) 20l8, költségvetésének vegrehajtását az
alábbiak szerint hagyja jóvá:

.
.

a költségvetési bevételek teljesíté§ét 45,136.000,a költségvetési kiadások teljesítését45,136,000,-

hagyjajóvá.

Fltal,
Ft-tal,

2,Boísodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a KoH kiadásait a 2. tábliaat szgrint.
a KÖH bevéleleit a 3, ráblázat szerint.
a KÖH létszámadatait a 4. táblázat szerint.
a KÖH maradványkimutatását a 6. tábli2at szerint
fogadja el.

_
-

Határidö: azonnal
Felelős: Demjénrré Mustos Beatrix jegyző

34 l20t9, (v.29.\ h^tároz^t

Tárgv| A

Borsodbótai Közös

önliormányzati

hozzájárulásának

Önkormánvzati Hivatal 2018_

évi költségvetésének

e|szrimolása

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2018, önkormányzati hozzájárulásának elszárnotásáról legkésőbb 2019,
június l5-ig döntenek a fenntartó önkolmányzatok Képvi§elő_testületei.
Határidő| 20l9. június l5.

hr

?,

h

Felelős: Gulyás János polgármester

Uppony Község Önkormányzat Képviselő{estülete 3 fő részvételével,3 (három) igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi hatáíozatokat hozta:

25 n0l9. (Y.29. I haíározat;

Tárgy: A

Borsodbótai Közös

Önkormányzati Hivatal

2018. évi költségvetésének

végr€hajtása

,Uppony Község Önkományzat Képviselö-testülete a Borsodbótai Közös Önkormányzati
Hivatal ( a továbbiakban KÖH) 20l8, költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint
hagyjajóvá:
l

.
.

a költségvetési bevételek
a költ§égvetési kiadások

teljesítését45,136.000.- Ft-tal,

teljesítését45,136,000,- Ft-tal,

hagyjajóvá.
2.Uppony Község Önkormányzat Képvis€lő-testül€te
a KÖH kiadásait a 2. táblázat sze nt,
a KÖH bevételeit a 3. tábl|bat szerint,
a KÖH létszámad atait a 4. Láblázat szeiint,
a KÖH maradványkimutatását a 6. táblázat sze nt
fogadja el,

-

Határidő: azonnal
FcIelös: Demjémé Mustos Beatrix jegyzö
26 D0l9. (v.29. \ h^tározat

Tárw: A
önkormányzati

Borsodbótai Közös

Önkormányzati Hivatal
hozzájárulásának elszámolása

20l8. évi költségvetésének

Uppony Község Önkoímányzat Képviseló-testül€te jóváhagyja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 20l8. önkormáLnyzati hozzájárulásának elszámolásáról legkésőbb 20l9.június
15-ig döntenek a lenntartó önkományzatok Képviselő{estületei,
Hatiiridó: 2019. júniu§ l5.
Felelós: Gulyás János polgármester
Sáta Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 fő részvételével,5
ellenszavazat és taltózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

6:.'

(öt) igen szavazattal,

?

10

ho l2o1g , (v ,2g. \ határozat|

Tárey: A Bo§odbótai Közös
végrehajtása

Önkormányzati Hivatal 2018.

évi kö]tségvetésének

l.Sáta Község Önkormányzat Képviselő{estülete a Borsodbótai Közös
Önkormányzati
Hivatal ( a továbbiakban KÖH) 2018. költségvetésének végrehajtását
az alábbiak szerint
hagyjajóvá;

.
.

a költségvetési bevételek teljesítését45,136,000.-

a költségvetési

hagyjajóvá.

Fltal,

kiadások teljesítését45,136,000,- Ft_tal,

2.sáta Község Ön-kormányzat Képviselö-testijIete
a KOH kiadásait a 2, láblial szerinl_
a KÖH beveteleit a ]. táblázat szerint_
a KÖH létszámadatait a 4, tábláZal szerint.
a KÖH maradványkimuralásár a ö. ráblá/al s,/erint
fogadja el.

-

3.A Közös Önkományzati Hivatal 20l8. önkormlínyzati hozzájárulásának
elszárnolásáról
legkésőbb 20l9, június 15-ig döntenek a fenntaító önkormlínyzatok
Képviselő_testületei.
Hatriridó: azonnal
FeleIös: Demjenné Mustos Bealrix jegyzö

,-l

w

t20l9. ly.2g. I hatáíoz^t|

Tárgv: A

Borsodbótai Közös

önkormlínyzati hozzájárulásának

Önkormányzati Hivatal 2018.
elszámolása

évi költségvetésének

sáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváha8yja, hogy a Közös
Önkormányzati
Hivatal 20l 8, önkorm ányzati hozzájárulásának elszámolásáról legkésőbb 20l9, június
l5_ig
döntenek a fenntartó önkormányzatok Képviseló-testületei.
Határidő: 20l9. június l5.
Felelös: Gulyás János polgármester

A

határozatok mellékletei

4.)

A

ajkv. mellékletét képezik.

Borsodbótai Közös

Önkormányzati llivata| 2018. évi bel§ó ellenőrzési

jeleíté§énekmegtárgyalása
Előteúesztő: DemjénnéMustos Bealüx jeg/ző

Gulyás János polgármester kéri Jegyző Asszonyt az elóterjesztés kiegészítésére,
DemjénnéMu§to§ Beatrixje§/zó tájékoztatja a Képvi§elő-testületet,
hogy az előző évi belső
ellenőEési jelentést a zárszátnadás elfogadásakor kell tárgyalni. Az Ózd
Kistérség Többcélú

ö.-9

11

Társulásának Belső Ellenórzési Csoportja által a Bolsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évre vonatkozóan a KÖH éves beszimoló jogszabályszeniségének vizsgálatrára terjedt

ki.2018, évben vizsgálták, m€ly solán hiányosságot nem állapitottak meg. Javasolja

a

beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását,

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fó részvételével,4 (négy) igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi hatarozatot hozta:
35i20l9, (V. 29,) határozat

Tár§/: A Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal 20l8. évi belső ellenórzési

j

elentése

Borsodbóta Község Önkormlinyzat Képviselö-testülete az Ózd KistérségTöbbcélú
Tarsulásának Belsó Ellenörzési Csoportja által készített,a Borsodbótai Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban KÖH) 2018, évi belsö ellenőrzési tapasztalatairól
szóló éves ellenőrzési jelentését, mely a KÖH eves beszámoló jogszabályszeniségének
vizsgálatára terjedt ki, jóváhagyja.
Fc|eldsI Demjénne Mustos Beatrix jegy7ő

Határidő: azonnal

Uppony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fo részvételével,3 (háíom) igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
21 D0l9. (v. 29.\ hatáíoz^t

Tárgy: A Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal

2018, évi belső ellenőrzési j elentése

Uppony Község Önkoímányzat Képviselö-testüIete az Ózd Kistérseg Többcelú ]'ársulásának
Belsó Ellenőrzési csoportja által készitett, a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal (a

továbbiakban KÖH) 2018. évi belsó ellenórzési tapasztalatailól szóló éves ellenőrzési
jelentését,mely a KÖH éves beszámoló jogszabályszerúségénekvizsgálatára terjedt ki,
jóváhagyja,

lelelös: Demjénné Vustos Beatrix jeglzci
Határidö|

azonnal

sáta Köz§ég Önkormányzat Képviselőtestülete 5 fő részvételével,5 (öt) igen szavazattal,
ellenszavazat és taltózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
4 |

l20l9, (Y. 29.\ határ ozat

Tár§/| A Bor§odbótai Közös Önkormányzati Hivatal 20l8. évi belső ellenőrzési

j

elentése

sáta Község Ön](ormányzat Képviselő-testülete az Ózd Kistérség Többcélú TársuLásrának
Belsó Ellenőrzési csoportja által készített,a Boísodbótai Közös

Önkormányzati Hivatal (a

h\ ?z
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továbbiakban KÖH) 2018, évi beiső ellenőrzési tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési
jelentését,mely a KÖH év9s beszámoló jogszabályszerúségének
vizsgálatiára terjedt ki,
jóváhagyja.
Felelös: Demjénne Muslos Beatrix jeg)70
Határidő: azonnal

A hatfuozat melléklete ajkv. mellékletét képezi.
5,) ,4 hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívülkötendő lrázasság esetén
fizetendő díjakól, valamint házasságkötéseknél közremúködő an;,akönyvvezetőt
megilletó díjak]ól szóló önkormányzati rendeletek módosításának Úegtrirgyatása
Előlerjesztő: DemjéhnéMustos Beatfix jeg)ző

Gulyás János polgármester kéri Jegyző Asszonyt az előterj€sztés kiegészítésére.
D€mjénné Mu§to§ Beatrix jes/zó hozzáíeszi, hogy a korábbi szóbeli egyeztetések szerint
készült egy módosítási javaslat a tárgyban, mely szerint a hivatali munkaidón túli és hivatali
helyiségen kivüli esküvők dúa Változna, Két összeget javasol, kéri az egyik kiválasztását.
Nagyon alacsony volt a költség a kömyékbeli dijakhoz képest, és az anyakönywezetönek a
düát is csak ebböl lehet fedezi, ami még a fodrászköltséget sem fedezte, túIórában a
leterheltség miatt nem igazán tudják kiadni a pluszmunkát, így az anyakönywezető díjazása
lehet ajó megoldás, de erre, ha szednek dijat nem lesz fedezet. Tájékoztatásul elmondja. hogy

dolgozó munkatárs jelenleg jár anyakönyvvezetői tanfolyamra, igy egy
létszámmal emelkedik a nyár végéreaz anyakönyvvezetók szíma, mellyel megoszthatóvá
vdik a feladat. A tárgyi rendeletek minden településen azonosak, igy az előterjesztett rendelettelvezetek is megegyező tartalmúak.
a sátai kirendeltségen

Gulyá§ János polgárme§terjavasolja az összegeknél a magasabb altemativa elfogadását,

A Képviselő-testületek

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kíVül kötendó

Za§ság esetén fizetendó dijakról, valamint házasságkötéseknél közreműködő

há-

anyakönyvVezetőt

megilletó díjakról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi döntéseket hozták:

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-te§tülete 4 fő ré§zyételével,4(nés/) igen
§zavazatta|, ellenszavazat é§ tartózkodás nélkül megalkotta a 7/2019. (V.30,) önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül köt€ndő háza§§ág esetén íizetendő díjakról, valamint házasságköté§€k!él közreműködő anyakön}.í.vezetót megilletó díjakr6l §zó|ó 412017. (Il|03.) önkormányzati rendeletének módosításáról
mely a jkv. mellékletétképezi,

sáta Köz§ég Önkormányzat Képvi§elő-t€stülete 5 fő ré§zvételóvel, 5 (öt) né§/) igen §zavazattal, ellen§zaYazat é§ tartózkodá§ nélkül megalkotta az 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendeletét a hivatali he|yiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívü| kötendó háza§§ág e§etén íizetendő díjakról, valamint háza§§ágköté§eknél közremúködő anyakönywezetót megilletó díjakról §zóló 3/2017. (llI.17) önkormányzati rendeletének módo§ításáról
, m€ly a jkv. mellékletét kép€zi.

L\
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6§ntm.6g,*r.,l'r *fr#,'r#l;lüffi
6.) Indítványok, java§latok

§;i,#;f:r*§,*;l"ff#'"ö;ffi

Egyéb é§zrevétel, hozzá§zólá§,

,""ii:J[Hfii"..,#T jf,

i::j,T::*

java§lat rrem hangzoút
el,

Gulyás János polgármester
az eryüttes ülést
16,50-kor bezárta.

f

l!,m,l,

-*")r

§rj^Á )l
tcfe

l.,.,!--/,Z-

Szalmás

§áta

\ ,;lJ9
Zso]Nár- _,

polgárm951.§T)

FálogÍBela

".*ka4!,h#*-"

&

U
2.

Borsodbóta Község Önkormán}zatának
Polgárme§íerétól
Jó5ü lrorsodbóta, széchenyi út 42.

X4.egfríaő

Borsodbóta Község Ön]<ormánvzu,r, sá,u.... Község
Önkormányzat, Uppony Község
Onkormányzat Képviselő-testtiletének.9§++r§_4!!L_g!é§9!
u i*aajla,on"ag r,"ryi
önkormányzatairóI szóló 201l. eul
o.]!ir,'"o., ."ry,"

tiszteIettel meghívom.

c.xTlill]i7$lálffiai

Az üIés ideie: 2019. június 11. (kedd
u

)

15,00 óra

3658 Borsodbóta. Szécheryi út 42.-

Napirendi pontokl

l,/ A Bor§odbóíai Közös Önkormányzatai Hivatal 20l8. éti
költséwetési
'' -" *'-'.""''
hozzájárulásának, és
elszámobsának jóverr"Ó,l.r
Előterjeszlő: Gulyás János polgórhesler

2./

A.Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal
20l9. évi költségvetésének módosítása
Előlcrjesz!ő DenjénnéMustos Beátrix
iegvző

J./ A lakoxági víz- és c§atortraszolgáltatá§
támogatására pályázat benyújtá§ának
megtárgyalása
Előterj esztő., Gutyós Jóno§ pol!álmesler
4.

/ 1ndít|á4)() k,

j ava s l at o k

Mcghívottak|
l./ Borsodbóla Község Önkormányzal Képvi§eló-aestülete
,l./ §áta Község onkormányzat Képr i§eló-iestülete
3, / Uppony Község ÖDkormáíyzat Képviseló-tesaüIeí€
Tanác§kozási joggal meghívottak:
l,/ z§igray Arp:id B-A-z Mes/ei Kormányhivatal
Ózdi Járási Hivatal vezetóje
|./ Demjénné Mustos Beatrix iegyzó
2./ Barta Tamá§ alje§/ző
J./ RNoK Borsodbóta Elnökp
4./ RNÖK sáta EInöke
Borsodbóta, 2019, júniu§ 06,

í*Á:,b
9l;:
'g

A napirend fontos§ágára

és a határidóre
határozatképe§§éget bizto§ítani.

-§

eulffino,

Pol/ármester

szíveskedjcnek a

JELENLETI ÍV
KészüIt B orsodbóía Község Önkormdnyzata
Képviselőle§tülelének
2019. fuijus 29-én
16.00 órui kezdetlel megtaftott eg|üües nyílt
ülésén

Gulyás János potgrtmeste.

Kriston Béla atpoig,ár-"st".

Sike Sándor Dénes kepviseló-

Varga Sándor képviselő

d"q
C"L

St

Clt-

\tllw\'M

Takács István képviseki

Áz iilésre tanác§kozasi joggat
-eghíuottak

DemjénnéMustos B-atrix jegydi

Szakács Lászlóné g-drálkodrási

a+-\

JELENLÉ TI ÍV
Készük appony Köuég Ön kotmárylzat
Képvíselő-íestüleíének
a 2019. meijus 29^átt 16. 00 órai kezdeítel

megtartoű eg)úűe§ hyíIt üIésén

naogh neta potgármester
norotvás Gábor Í,ászlóápol grárrnester

(j:,-7ltc,,"írC, d

Babicsné Fodor Mária képviseló
Ifti§ton-Bodnár Tibor képviseló
Oravecz Csabiáné képviselő

Az ülésre tanácskozási

j

meghívottak:

9rau,^

Oa^_.e!

JELENLÉTI ÍV
Ké§züIl

sóía Község Óftkomáry,zata KépviselőlesíüIetének
2019. május 29-én

16.00 óroí kezdettel hleglartotl

Szalmrls Zsottné

po[ffi

eg,üűes ,ryítt ülésén

ter

§alrn,.[ .Lo^-.1
Orbán Lászlóné

atpotg,írm;E

Bakos Péter képviselő

Bakos Pétemé képvisek!

Recskó Tamás képviselő

Antal Anita képviselő

Anga István képvi§elő

Az iilésre tanácskoznsi ;ogguÜ"gliuottur"

Demjénrré Mustos Beat.ix

larta Tamás

al.jegyzo

i"gfr

