Határozati iavaslat:

2019,(Y II,29,\ határ ozat

Tárw: Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépitő-,KörnyezetvédőElősegítő Egyesület meghatarozott célútámogatása

Borsodbóta Község

és Foglalkoztatást

Önkormányzaténak Képviselő-testülete a Borsodbótai Önkéntes
TŰzoltÓ-, Településszépitő-, Környezetvédő- és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesületet
gazdálkodási ijgyintéző foglalkoztatásáútoz 1 .II7 .37 5.- Ft-tal, azaz Egymillióegyszánizenhétezer-háromszázhetvenöt forinttal támogatja gazdálkodási ügyintéző 2019.
szeptember 16-tól 2019, december 3l. napjáig történő foglalkoztatására bér- és jarulék
finanszírozására.
Felhatalma zza a polgármestert a tátmogatási szerződés megkötésére.

Hataridő: 2019. szeptember 16.
Felelős: Gulyás János polgármester

Borsodbóta község Önkormán yzat képviselő-testületének
l20l9.( )önkormányzatirendelete
a képviselők tiszteletdíj áról

Borsodbóta KÖzség Ö1\orm ányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
Önkormányzatairől szóló 201L évi CLXXXIX. törvény 35. (1) bekezdésében, us.
§
5 1l1
bekezdés f) Pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
11; reteidcs
d) Pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkoimányzati Lépviselők

tiszteletdíj áról a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya Borsodbóta Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének tagjaira
(továbbiakban: képviselő) terjed ki.

2.§
(l

)

A KéPviselŐ-testÜlet az 1.§-ban megnevezett személyek részérejelen rendeletben foglalt

keretek között

tisáeletdíjat állapít meg.

3.§
(1)

A képviselői tisáeletdíj mértékebruttó 36.000.-Ft/hó.

(2)

A tiszteletdíjat legkésőbb

-

a targyhónapot követő

Írásos nYilatkozatának megfelelően

kifizetni, vagy utalni.

hónap 15. napjáig kell a jogosult részére
-házipénúárből,vagy folyószáttrláratórténő utalással

4.§
(1) E rendelet kihirdetése napjan lép hatályba, és2019. szeptember 16. napjan hatályátveszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2019. augusztus 01. napjától2019. augusztus 31.napjáig
kell

alkalmazni.

Gulyás János
polgármester

Demjénné Mustos Beatrix
JegyZo

A rendelet kihirdetve:
Borsodbóta,2019.
Demj énnéMustos Beatrix

jegyző

Borsodbóta Község Önkormán yzat Képviselő-testületének
812019. (VIII.3().) önkormányzati rendelete
a képviselők tiszteletdíjáról

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzataírő| szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, 143. § (4)

bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
tiszteletdíjáról a következőket rendeli el:

az önkormányzati

képviselők

1.§

A rendelet hatálya Borsodbóta Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének tagjaira
(továbbiakban: képviselő) terjed ki.

2.§
(

l)

A Képviselő-testül

keretek között

et az l. § -ban megnevezett személyek részérej elen rendeletben foglalt
tiszteletdíjat állapít meg.

3.§
(1)

A képviselői tisáeletdíj mértékebruttó 36.000.-Ft/hó.

(2)

A tisáeletdíjat legkésőbb

hónap l5. napjáig kell a jogosult részére
- Írásos nyilatkozatának megfelelően -hénipénúárból,vagy folyószénrtláratörténő utalással
kifizetni, vagy utalni.
a targyhónapot követő

4.§
(l) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és2019. szeptember
(2) E rendelet rendelkezéseit2019. augusztus

alkalmazni.

GulyásWos
polgármester

16. napján hatályátveszti,

0l. napjátó|20t9. auguszus 31.napjáig kell

,.,,P##dhf"heatrix
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Borsodbóta, 2019. augusztus 30.

.Me,lh#4eatrix
jegyző

