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JEGYZ6KONYV

K6sziilt Borsodb6ta Ktizs69 Onkorminyzat K6pvisel6-testiiletdnek
2019. oktdber 07-dn 13,00 6rai kezdettel megtartott nyilt iil6s6r6l
Az iil6s helye: Borsodb6tai Kdz0s 0nkorm6nyzatiHivatal hivatali helyisdge
3658 Borsodb6ta, Sz6chenyi

it42.

Az iil6sen megjelentek:
Borsodb6ta Kiizs69 Onkormrinyzat K6pvise16-testtilete

l.)
2.)
3.)
4.)
5.)

:

Guly6s J6nos polg6rmester
Kriston B6la alpolg6rmester
Sike S6ndor D6nes k6pviselo
Varga S6ndor kdpviselo
Tak6cs Istv6n kdpviselo

Az iil6sre tanScskozdsi joggal meghivottak:

l.)

Demjennd Mustos Beatrix jegyzo

Gulyris Jdnos polgf rmester koszdnti a nyilt testiileti i.il6sen megjelenteket, meg6llapitja, hogy
5 fo kdpviselo jelen yan, az iiles hat6rozatkdpes.
Ismerteti a meghiv6ban szereplo napirendi pontokat, javasolja azokat elfogad6sra, megkerdezi
van-e valakinek egyeb javaslata. Jegyzokcinyv-vezetonek Demjenn6 Mustos Beatrix jegyzbt
javasolja.

NAPIRENDI PONTOKRA VONATKOZO JAVASLAT:
1.) A szociilis tiizel6juttatfs szab6lyair6l sz616 rendelet megtirgyalfsa
Eloterj eszto : Guly6s J6nos polg6rmester

z.) Onkor minyzati ingatlan 6rt6kesit6se
Eloterjeszto: Guly6s J6nos polg6rmester

3.) A 2014-2019-es tinkorm6nyzati munka 6rt6kel6se
Eloterjeszto: Guly6s J6nos polg6rmester

a.) Inditvfnyok, javaslatok

A K6pviselo-testtilet a meghiv6 szerinti napirendi pontokat es a jegyzokdnyvvezeto

szem6-

lyere tettjavaslatot 5 (Ot) igen egyhangiszavazattal elfogadja.
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1,)

A szociilis tiizel6juttatis szabdlyair6l sz6l6 rendelet megtdrgyakisa
Eloterjeszto: GulySs J6nos polgdrmester

z.) Onkormr{nyzati ingatlan 6rt6kesit6se
Eloterjeszto : Guly6s J6nos polg6rmester

3.) A 2014-2019-es iinkormrlnyzati munka 6rt6kel6se
Eloterjeszto: Guly6s Jiinos polg6rmester

+.) Indifvrlnyok, javaslatok

NAPIRENDI PONTOK T{RGYAI.,,{SA:
t.) A szociilis tiizel6juttatrls szabrilyair6l sz6l6 rendelet megtr{rgyaldsa
Eloterjeszto: Guly6s J6nos polg6rmester
Gulyds Jdnos polgirmester tdjekoztatja a Kdpvisel6-testtiletet, hogy a szoci6lis t'flzellanyag
juttat6sra aziden229 m3 tizifat nyert a teleptil6s. Az erdeszett6l megrendelte a tiizel6anyagot,

apiiyinati kiir6s szerint 6s a sz6mla kifizetds6t k<jveto 10 napon beltil kell azene vonatkoz6
rendeletet megalkotni. A szoci6lis Ugyintezovel es jegyzl asszonnyal egyeztettdk a kcitelezo
feltdteleket 6s a mennyiseghez igazodoan kertlt az eloterjeszt6s elkdszitesre. Vannak a
telepi.ildsen olyan idosek, akik m6r nem laknak itt, 6lland6 lakcimtk ugyan itt van, de nem
tart6zkodnak m6r itthon, igy a t6mogat6st sem tudj6k felhaszn6lni, javasolja, hogy azok a
telepiildsen 6llando lakcimmel rendelkezo jogosultak kapjanak, akik 6letvitelszenien is itt
tart6zkodnak. A m6sik hasonl6 gond, hogy egy lakcimen tudva ldvoen tdbb csal6d is 61, akik
ki.ilon hflilartixnak minostilnek. Javasolja ezeknek a csalddoknak a t6mogat6st kiil<in-ktildn
megiillapitani.

Gulyris D6nesn6 szocirilis id.gyint0zf elmondja, hogy a gyermekv6delmi t6mogat6sban
rdszes0lo csal6dokn6l 18 ilyen eset van, v6lem6nye szerint minden csalSd r6szorul a
ti.izeloanyag tdmogatdsra, javasolja, hogy kiilon-kiilon megkaphass6k hiszen 5-7 gyermek is
van egy csaliidban.

Takrics Istvrin k6pvisel6 egyet6rt azzal, hogy csak az eletvitelszertien itt lak6k vehess6k
igenybe atdmogatirst, hiszen a szoci6lis otthonban nem haszn6lj6k fel, valamint tdnrcgatja azt,
hogy az egy lakcimen elo tobb csal6d ktilon-ktildn megkaphassa a t6mogat6st.
Demj6nn6 Mustos Beatrix jegyzil tilekoztatja a Kepviselo-testi.iletet, hogy a kor6bbi 6vekben
a ptiytnatikiir6s tartalmazott olyan feltetelt, hogy egy lakcimen csak egy jogosult kaphatja, de
az idei kiir6sban nincs ilyen, vdlemenye szerint ezt lehet igy szabdlyozni, viszont, akkor a
rendelettervezetbol azt ki kell venni.
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Kriston B6la alpolgdrmester megkdrdezi, hogy ezt ig6nyelni kell-e,

6s a testiilet drinti-e el.

Gulyrls J6nos polgdrmester elmondja, hogy igen, kiilon kell igdnyelni csal6donk6nt,
beerkezett kerelmekrol a Kepviselo-testi.ilet fog dOntdst hozni.

Varga Srindor k6pvisel6

is

ds

tdmogatja, hogy h6ztart6sonkdnt, csal6donkdnt kertiljdn

meg6llapit6sra.

A K6pviselo-testiilet 5 (6t) igen szavazattal egyetert azzal, hogy csak az eletvitelszenien a
teleptildsen tart6zkod6 6lland6 lak6hellyel rendelkezo igdnylok kaphass6k meg a t6mogat6st,
valamint, hogy az egy lakcimen 1ak6 ktilon hdztarthsban 6lo csal6dok kiil<in-ktilon kaphassanak
t6mogat6st.

A K6pviselo-testiilet 5 (6t) igen szavazattal ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil megalkotta

a szoci6lis c6hi tiizel6anyag t6mogatfs helyi szabilyair6l
sz6l6 l0 12019. ( X.10. ) iinkorminyzati rendelet6t.
A rendelet

a

jkv. mell6kletet kepezi.

z.) Onkor minyzati ingatlan 6rt6kesft6se
Eloterjeszto: Guly6s J6nos polg6rmester

Gulyis Jfnos polgfrmester emldkezteti a Kdpviselo-testtiletet, hogy a Sz6ch6nyi rit 8. sz6m
alatli 32311. hrsz-ri ingatlan megv6s6rl6sdra2 6vvel ezelott volt 6rdeklodo, meg is szavaztitk,
hogy eladj6k, de az ad6s-v6tel nem jott l6tre. Nemr6giben az Uppony 6s K<irnydke
Vad6szt6rsas6g elndke kereste meg az ingatlant illetoen vdteli sz6nd6kkal, mely szerint 200

ezer forintert megv6s6roln6k, tal6n hutohlzat szeretndnek oda. Javasolja eladni, legal6bb
rendben lesz tartva.

Kriston B6la alpolgilrmester, avadisrtilrsas6g tagja elmondja, hogy val6ban
mdg nem tudni pontosan mi fog megval6sulni.

ez

volt a c6l, de

Varga Sfndor k6pvisel6 remeli, hogy nem mulatoz6sok, d6rid6k lesznek ott, a szomsz6dok
miatt elsosorban.

Kriston B6la alpolgdrmester elmondja, hogy nem tart ilyet val6szintinek, erre alkalmasabb
lenne a tany6n egy hely.

Gulyrls J6nos polgrirmester javasolja, hogy azertintett ingatlant 6rt6kesitsdk.

A

Kdpviselo-testiilet 5 (6t) igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil az alibbi
ddnt6seket hozza:
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Borsodb6ta Kdzsdg OnkormdnyzatKepviselo-testtilete l0/H0l(2017 ,(L26.) sz6m[
dnkorm6nyzati tulajdonri ingatlan ert6kesit6se tirgyihatdrozatdt visszavonja.
Hat6rido: azonnal
Felelos: Guly6s J6nos polg6rmester

.\ hatirozat
Tirgy: A 32311 hrsz-ri ingatlan
48 12019. (X,07

drtdkesit6se

Borsodb6ta K6zsdg Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete az <jnkorminyzat tulajdon6ban 6116
3658 Borsodb6ta, Szechenyi ft 8. sz6m alatti, 32311 hrsz-ri ingatlant 200.000.- Ft 6sszeg6rt,
azaz Kettoszinzezer forinter ertekesiti Uppony ds Kdrnydke Yadtsztttrsas6g 3622 Uppony,
Ifiris6g utca 4. reszdre.

Felhatalnazza a Polg6rmestert, hogy

a 32311 hrsz-ri ingatlan ad6s-v6tele

kapcs6n az

0nkorm6nyzat, mint tulajdonos nevdben a szerzodes al6irja.
Hat6rido: folyamatos
Felelos: Guly6s J6nos polg6rmester

3.) A 2014-2019-es iinkorminyzati munka 6rt6kel6se
Eloterjeszto : Guly6s J6nos polg6rmester

Gulyrls Jfnos polgrlrmester ti$ekoztatja a K6pviselo-testiiletet, hogy a 2014-2019-es ciklus
nem eg6szen egy hdt mrilva v6get er, okt6ber l3-6n onkorm6nyzatviiasztitsokra kertil sor, bizik
benne, hogy tudnak a tovdbbiakban is egytitt dolgozni 6s hatdkonyan tenni a telepiil6s lakossiiga
drdekeben. Koszoni a K6pviselo-testtilet t6mogat6s6t a pttlydzatok kapcs6n, valamint az eloterjesztdsek kapcs6n is. Ugy erzi eleget tettek a2014-bentett k6pviseloi esktijiiknek, m6lt6n szolg6lt6k Borsodb6ta telepiil6s lakoss6g6nak 6rdekeit. Avdlasrtilsokra minden k6pviselo-t6rs6nak
sok sikert kiv6n, bizik benne, hogy azalakulo tildsen irjra tal6lkoznak. A testiileti iil6st kcivetoen
egy munkaeb6dre vtrja a Kepviselo-testtilet tagjait.

Kriston B6la alpolgirmester koszoni a Kdpviselo-testiilet nevdben Polg6rmester Ur szavait,
nem is tudja h6ny cikluson keresztiil tudtak eddig egytitt dolgozni, de megint eldrkezett egy
ciklus v6ge, mely most hosszabb volt, hiszen 5 6vig tartott. V6lemenye szerint biiszk6n gondolhatnak az elmirlt idoszakra, arra amit Guly6s J6nos polg6rmester a kdzs6g lakosai 6rdek6ben
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elert. Guly6s Jdnos egy vezeregy6nis6g, aki mindenkivel megtalillja a hangot, mindenkivel tud
t6rgyalni erdemben legyen azakar magas beosztdsir vezell szemdly, akdr ahivataliappardtus,

akir aszocidlis r6szorultak, mindenkivel jo kapcsolatokat 6pol. Szeretn6 megkoszonni Polg6rmester Urnak a teleptiles erdek6ben vegzett munk6jit, a K6pviselokkel egyeztetve a Polg6rmester Ur r6sz6re egy havi jutalomr6l sz6l6 eloterjeszt6st ismerteti.

Kriston B6la alpotgirmester fitveszi

az Ul6s vezet6s6t 6s megk6rdezi, hogy

kizirjak-e Guly6s

J6nos polg6rmestert a jutalm6val kapcsolatos donteshozatalbol.

A Kdpviselo-testiilet a (n6gy) igen szavazattal ellenszavazat n6lkiil 1 (egy ) tart6zkod6ssal kiztqa GuJyits J6nos polg6rmestert a szemdly6t 6rinto, jutalm6t meg6llapit6 ddnt6sbol.
A Kepviselo-testtilet (4 ) igen szavazattalellenszavazatestart6zkod6st n6lktil azalitbbi d<int6st
hozza'.
49 12019. (X.07

.\ hatir ozat

T6rgY : Polg6rmester j utalmaz6sa

Borsodb6ta Kdzsdg Onkorm6nyzat Kepviselo-testiilete a kozszolgiiati tisztviselokrol sz6l6
2}ll. ev'i CXCIX. tdrveny 2251H, $ (l) bekezd6se alapjdn biztositott hat6skordben Guly6s
J6nos polg6rmestert a 2019. 6vi kiemelkedo, eredmenyes polg6rmesteri tev6kenys6g66rt, a
kdzfoglalkoztatdsi programok eredm6nyes lebonyolitirsircrt, a telepiil6s 6rdek6ben az elnyert
pirlydzatok koordin6l6sa, megvalosit6sa kapcs6n vegzett tevekenys6g66rt egy havi
illetmdnyenek megfeleloen, 398.900.- Ft, azazHi*omsz6zkilencvennyolcezer-kilencsz6z forint
Osszeg[i jutalomban r6szesiti a kolts6gvet6sben biztositott szem6lyi kiad6sok eloirhnyzat
bdrmegtakarit6s terhdre.
Felhatalmazza az alpolg6rmestert, hogy

a

jutalom kifizet6serol gondoskodjon.

Hat6rido: azonnal
Felelos: Kriston B6la alpolg6rmester

Gulyis Jrlnos polgfrmester koszcini sz6pen a Kdpviselo-testtilet dont6s6t, igazdnjol esik
Neki.

Kriston B6la alpolgirmester kriszoni Polgdrmester Urnak a 33 6ves eddigi munk6j6t, az oszszefog6st, kiv6nja, hogy tegye a dolg6t a telepiil6s 6rdekeben jo egdszsdggel.
+.) Inditvinyok, javaslatok
Guly:is ,Jrlnos polgrirmester megkdrdezi van-e egy6b javaslat ,hozzitszolls.
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Egy6b hozzitszolits, javaslat nem hangzott el,
a polg6rmester az iilest 13,55- kor bezdrta.

K.m.f
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Demjenn6 Mustos Beatr\ix
jegyzo

Kiizs6g Onkorm in y zatinak Polgf rm ester6t6l
3658 Borsodb6ta, Sz6chenyi it 42.
Bo rso db6t a

MEGHiVO
Borsodb6ta Kdzs6g Onkormanyzata Kdpvisel6-testtilet6nek nyilt i.il6s6t Magyarorszbghelyi
onkorm6nyzatairol s2616 20ll.6vi CLXXXIX. tdrv6ny 45. $-6ban biztositott hat6skordmben
eljarva 6sszehivom.

Az iil6s h ely e :

orsodb6ta Kdzs6 g Onkorm6ny zathnak hivatali helyi
3658 Borsodb6ta, Sz6ch6nYi it 42.
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Az iil6s ideie: 2019. okt6ber 07. (h6tfo ) du. 13,00 6ra
Nanirendi oont iavaslat:

l.)

A szoci{lis tiizel6juttat6s szabflyair6t sz6ltf rendelet megtrirgyalisa
El6terjeszto: Guly6s J6nos polg6rmester

2.) Onkorminyzati ingatlan 6rt6kesit6se
Eloterjeszto: Guly6s J6nos polg6rmester

3.) A 2014-2019-es tinkormfnyzati munka 6rt6kel6se
Eloterj eszt6: Guly6s J6nos polg6rmester

4.) Inditvrlnyok, javaslatok
Borsodb6ta, 2019 . szeptember 30.
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Az iil6sre meghivottak:

t.
2.
3.
4.

Kriston B6la alPolg6rmester
Sike S6ndor Ddnes kdPviselo
Varga S6ndor kdPviselo
Takiics Istv6n kdpvisel6

Az ii!6sre valamennyi napirendi pont tirgyaklsdhoz tan6cskoz6si joggal meghivott:

l.)

Demj6nne Mustos Beatrix jegyz6

2.) Antal M6ria nyugdijas jegYz6
3.) Borsodb6tai K0z0s Onkorm6nyzati Hivatal k6aisavisel6i

JELENLETI iV
Kisziilt Borsodbdta Kdadg dnkormdnyzata Kipviselfi-testiiletinek
2019. oktdber 07 -dn

13,00 drai kezdettel megtartott ny{lt iildsin
Sorsz6m

N6v

1

Guly6s Jiinos polg6rmester

2.

Kriston B6la alpolg6rmester

J.

Sike S6ndor D6nes k6pviselo

4.

Varga S6ndor k6pviselo

5.

Tak6cs Istv6n k6pviselo

Al6i16s
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Az til6sre tanricskozisi joggal meghivottak:
Sorsz6m

Nev

1

Demi6nn6 Mustos Beatrix jegyzo

2.

Szita B6la RNOK elndke

3.

Guly6s D 6ne sn6 igazgatdsi tigyint6z6

Al6ir6s

orqY
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