JEGYZbroNyv
K6sziilt Borsodb6ta, S6ta, Uppony Kiizs6gek Onkorminyzatok K6pvisel6testiileteinek 2019. okt6ber 29-6n 15.00 rirai kezdettel megtartott egyiittes nyilt iil6s6r6l
Az iil6s helye: Borsodb6tai Kdzos Onkorm6nyzal"iHivalal hivatali helyis6ge
3658 Borsodb6ta, Szdchenyi

it42.

Az iil6sen megielentek:
Borsodb6ta Kiizs69 Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete

l.)

:

Guly6s J6nos polg6rmester

2.) Sike S6ndor D6nes alpolg6rmester
3.) Tak6cs Istv6n kdpvisel6
4.) Varga S6ndor kdpviselo
5.) Simon S6ndor kepviselo
S6ta Kiizs6g 6n ko rm flny zat K6pvisel6-testtilete

l.)

:

Szalm6s Zsoltn6 polg6rmester

2.) Orb6n Liszl6ne alpolg6rmester
3.) Bakos P6ter kepviselo
4.) Bakos Peterne kepviselo
5.) Ball6nd Kov6cs Erika kepviselo
6.) Sike Rich6rd k6pviselo
7.) Tuza G6bomd kdpviselo
Uppony Kiizs6g Onkorminyzat K6pviseld-testiilete:
1.) Balog Bela polg6rmester
2.) Kriston-Bodn6r Tibor alpolg6rmester
3.) Ko6s Csaba k6pviselo
4.) Demjen D6vidn6 Posta Be6ta kdpviselo

Az iil6sre tanicskozisi joggal meghivottak:
1.) Demjdnne Mustos Beatrix jegyzo
2.) Barta Tamds aljegyzo
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Barta Tam6s Aljegyzo
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Ismerteti a meghiv6ban
szereplo napirendi pontokat,
javaslata' Jegyzok.n
megkdrd ezi van-evarakinek
yv-vezet6nek Demjdnn6
egydb
Mustos

"J.i,

Egydb javaslat nem
volt.

l'l A Borsodb6tai Kiiziis 6nkorm6n

jegyz't

javasolja.

yzatiHivatar miikiidds6nek
megtrirgyarrisa

El1terjesztd; Gulyds Jdnos
polgdrmester

2'l A Borsodbritai Kiiziis
onkormdn yzatiHivatal20lg.6vi

kiilts6gvet6s mridositrisdnak

megtdrgya16sa
Elilterjesztci ; Demjdnnd
Mustos Beatrix jegtz6
3./ Indftv6nyok, javaslatok
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Borsodb6ta Kdzsdg
onkormrin yzat Kepviser<i-testiirete
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.gyr, anguszavazattar elfogadta.

Siita Kcizsdg onkormri
nyzatKdpviselo-testrilete
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a meghiv6ban szerepro
napirendi pontokat ds
egyhangri?

aiazattarerfogadta.
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Uppony Kcizsdg 0nkorm6n
yzat Kepviselo-testrirete
a meghiv6ban szereprci
es a jegyz6k6nyvvezet6
napirendi pontokat
sze;melyet +
@6gy)igen egyhffi szavaza*ar
elfogadta.
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l'l A Borsodb6tai Kiiziis onkorm,n

yzatiHivatar miikiid6s6nek
megt,rgyar6sa

Elilterjesztci ; Gulyds Jdnos
polgdrmester

2'l A Borsodbritai Kiiziis onkormr{n
yzatiHivatar20rg.6vi kiilts6gvet6s
mrfdosftisinak
megt6rgyaldsa
EI6terjesztci ; Demjdnnd
Mustos Beatrix jegltz6

3./ Indftv6nyok, javaslatok

I

') A Borsodb6tai Kiiziis onkormdnyzati
Hivatal miiktid6s6nek megtdrgyaldsa
Elriterjesztri ; Gulyds Jdnos
polgdrmester

Gulyds Jdnos polgrirmester
kciszrin
J-egyzoAsszonynak az eroterjeszt6st,
ameryet mindenki
megkapott' A megalakulds
6ta mrikctdik a krizos r,iuulr,
,.ly
mtik6d6se kapcsiin gyakran
seztek' eredm6nyes a munka
til6_
a kcizcis hivatal rotyu,,utor-mtikciddse
jegyz6 ds a kriztisztviselok
biaositott.
jegyz6, arbiztosidrik a feladat .ila,ar,i,,
kiriv6 esemdny nem vort, sikeres
mtikddtetes Az ij cinkormiinyzato"knak
a
a valasztitst kdvetoen 60 napjuk 6ll
rendelkez6stikre,
hogy eldcinthessek milyen
,trukt,irebun kivanj6k tov6bb
mrikcidterni a hivatalukat. A
el nem 6ro onkormilnyzatoknakkell
2000 fot
kdzris hivatalt ldtrehozniuk
rigy, hogy az osszlakoss6g
meghaladja a2000 fot' A
3 teleptilds lakossiigsz6ru
,n.*t utudja a 2000 fft, javasolj
munka alapjdntov6bbra is
a az eddigi
az eddigi formiiban fenntartan]
a Borsodb6tai K#s onkorm6nyzati
Kirend'elt"gg.t' Javasorja ahatirozati
javasrat erfogad6srit.
Mes-
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polgrlrmes ter hozzdteszi,
hogv nem tudnak jobbat, ezt

a

ferlrits, amit tovribb ke,

Szalmr{s Zsoltnd polgdrmes
ter hozzitteszi, hogy nemcsak jobbat
nem tudnak, nem is szeretndnek' Ez a kciztis hivatal
2013-t6l mtik.dik, 6
vesz resn amunkiiban polg6r_
mesterkent' nem gondolja,
hogy kelle ne vitltoztatni ,a;ta,
igaz volt felvetve koriibban m6s
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ajiinlatot, de a megtd rtentvlttozdsok
ut6n, rigy gondorj a a j6rt utat

Mris kdrdds, 6szrev6tel nem
volt.

Gulyrls Jdnos polgdrmester javasolja
elfogadris

A Kdpvisel6-testtiletek

ru

ahat6rozati javaslatot, melyet ismertet.

a Borsodb6tai Kcizcis Onkormiin

natkoz6an az alilbbi drintdseket
hoztitk:

yzatiHivatal tovribbi fenntartrisiira
vo-

Borsodb6ta Kcizsdg onkormiinyzat
Kdpvisel<i-testiilete 5 fti r6szvdteldvel,
szavazattar, erenszavazat
es tartozkodris ndrktir az atftbbihatirozatothozta:
5812079. (X.29

)

5 (dt)

igen

hatilrozatz

Tdrev: A Borsodb6tai K0z6s
onkormriny zatiHivatar mtik.dtetdse
Borsodb6ta Kcizsdg onkormiin
yzata aMagyarors z69helyi6nkorm6ny
zatair6l sz6l6 2011. evi
tdrvdny 85' $-rinak (3) bekezdese
a Borsodbotai Krrzcis 6nkormrlnyzati
Hivatal (a tovribbiakban Hivatal)
fenntart6s6t Borsodb6ta K6zs6g
onkormriny zata, sifia
Kdzsdg Onkormriny zata es uppony
K6zs6g onkorm6ny zata tov ihbmiikridteti.
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Borsodb6ta, a Hivatar Srita ds
Uppony terepiil.seken 61and6

Hatarido: folyamatos
Felelos: Guly6s J6nos szdkhely
telepiil6s polg6rmestere
Demj6nn6 Mustos Beatrix jegyz|
s6ta Kozsdg onkormanyzat
Kepviselo-testiil ete 7 f6r6szv6tel6vel,
7
ellenszavazat es tartozkodrrs nelktit
az art,jbi hatirozatot hozta:

86

12019.
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igen szavazattal,

(X.29.\ hatirozatz

Trirev: A Borsodb6tai K6z6s onkormriny
zati Hivatal mtik.dtetdse

Srita Kdzseg onkormanyzata a

Magyarors zag helyi rinkorm6ny
zatairol szol6 2011. dvi
tcirvdny 85' $-6nak (3) be-kezddse
alapj6n a Borsodb6tai K6z6s onkormrinyzati
Hivatal (a tovribbiakban Hivatal) fenntartds6t
Borsodbota Kcizsdg 0nkorm6n yzata,
si$a
Kcizsdg onkorm6nyzata es Uppony
Kcizsdg onkorm6n yzatatovitbb
mrikddteti.
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A Hivatal

szdkhelytelepuldse Borsodb6ta
kirendelts6get mtikOdtet.

, a Hivatal srita ds uppony teleptir.seken 6rand6

Hatrirido: folyamatos
Felelos: Gulyds J6nos sz6khely teleptilds
polgdrmestere
Demjdnn6 Mustos Beatrix jegyzo

Uppony Kdzsdg onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilete
szavazattar, ellenszavazat 6s tart6zkodas
ndlkur az

Tri rsy :

A

B

4

f6 r6szv6tel6vel, 4 (n6gy)

igen

arihbihatirozatothozta:

orsodb6tai Kcizds Onkorman y zati Hiv
atar mtikOdtet6se

Uppony Kozsdg 0nkorm6nyzata a Magyarorszaghelyi
sz6l6 2011. dvi
clxxxx' tdrvdny 85' $-rinak (3) bekezddse alapj6n a cinkormiinyzatair6l
Borsodb6tai Kozcis Onkormrinyzati
Hivatal (a tovabbiakban Hivatal) fenntart6s6t
Borsodb6ta K6zs6g onkormrin yzata, sitta
Kozs6g onkorm6nyzata 6s uppony
K0zs6g onkormrin yriatovaab mfik.dteti.

A Hivatal

szdkhelyteleptildse Borsodb6ta, a Hivatal
S6ta 6s uppony telepril6seken rilland6
kirendeltsdget mrikOdtet.
Hat6rid6: folyamatos
Felelos: Guly6s Jrinos szdkhely teleptilds polg6rmestere
Demj6nn6 Mustos Beatrix jegyz|

3') A Borsodbrftai Kiiziis onkorminyzati Hivatal2019.6vi
kiiltsdgvet6s m6dositr{s6nak
megtirgyaldsa

Elriterjeszt6 ; Demjdnnd Mustos Beotrix jegyzci

Gulyris Jr{nos polgr{rmester megk6

ri

Jegyzo Asszonyt az eloterjes zt6sre.

Demj6nn6 Mustos Beatrix jegyzo tdjekoztatjaa
Borsodb6tai K0z0s onkorm6n yzati Hivatalt
fenntart6 onkormanyzatok Kdpviselo-testiileteit,
hogy a Hivatal 2olg. 6vi k0lts6gvet6se
febru6rban 50'941'184.
Ft-os focisszeggel keriilt elfogad6sra. Ez ak6lts6gvet6s
a Hivatal
mtikdd6sdnek szemdlyi 6s dologi kiad6sait tartalmazza.
Az els6 m6dositiisra lriniusban kertilt
sot az Eur6pa Parlamenti v6lasztiisokra kapott
t6mogat4s miatt, mellyel a fti6sszeg
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Ft-ra emelkedet
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A bevdteli eliiir[nyzat ,^r.rri

es dologi eliirdnyzatokat
el6terjesztdsben felsoroltak
kepez az
.
szerin t. A.viilaszruri
,,irogutris kiadasi ordara
k6t6tt
a vonatkoz6
meghattrozott kiadrisokra
fordithat6, mlllyer av6taszt6stk6vet<r
25 napon bertir
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Gulyris Jdnos polgdrmes
ter hozziieszi, hogy mielott
elfogadnak
-kcjzcis a kcilts.gvet6s
emldkezteti
m6dosit6srit
--irrtooesdhez
K6pviselo-testtileteket, *,o8Y
hivatal
iinkormiinyzatoknak cinerot
M
kell biztositaniuk. a kcirponti
koltsdgvetesbol nem egdszen g
kapnak 6llami t6mogatiist'
ftire
a Kcizds Hivatalniil p.d,g fot
foglarko ztatnak,a k<iltsdgvet.sbe
jelentos cisszeget
kell befektetni a mtikciddshe ..'
jotg-as
zi*szimadiiskor, az erszitmorriskor
kithattrik' hogy Borsodb6ta
tiibb penzt tett bele mint
,
kelett vorna, s6ta ds urron, pedig
frzetett hatriridoben' Ha Borsodbota
nem
nem fizetett vorna b6n, nem
kapnak a dorgoz6k, de nem
6rhette volna sz6 sem'
Emldkezteti a Kdpviselo-testtileteket,
illetve tiiekoaatjaaztjakat,hogy
sztiletett egy jkv' 6s egy
meg6llapod6s mely szerint
a 2[rg-as elmaraaast szeptember 30-ig
megfizetik' mely S6t6n ak 2,l
miltio, Upponynak g22 ezerforint,
ezek azcisszegek a mai napig
nem drkeztek meg' Borsodb6tiinak
k6zel 3 milli6 forint a kiad6sa.
A2olg.6vi finansz irozits
idoariinyosan drkezett' keri
a kdt polgiirmester t"rregJt, hogy
a
megfizetdsr6l
gondoskodjanak' Borsodb6ta
mindl elobb
sincs viriigos heryzetberi
Felmertirt,
hogy
szabad-e igy l l fot
alkalmazni' ha 8 f6 kdztisztviselo
reszete biztosit az iilam
ronalsi.
L.tsz,mredpit6ssel
b6rmegtakaritds lehetne,
amivel az cinkorm6 nyzati hozzitjirulasok
m6rt6ke
csdkkentheto lenne.
Beszdlgettek errol' kdrdezte
Polgiirmestereket, Kdpviseloket
javaslatokat vrirt.
Szalmris zsoltn' polgdrmester
figy gondolja el ker mondania,
hogy azermarad6s a korribbi
dvek gyakorlata alapiitn halmoz6J*,ir,
mert ut6lag nnurrrirortrik
a mrik6d6st, ez eroz6 evi
tartozitst a REKI tdmogatiisban
megigenyeltdk e, uiotug, a kcivetkez6
6vben frnansziroztkk.
legyzo Asszony most miis utat jiir,
i )or., evi hozz6ja.ilr, folyamatos an frzetikde
kellene egyszerre' egy 6vet
kdt 6vet
is nehdz, nem kett6t. van egy
atiirtmegallapodiis, de a REKI
t6mogat6s felt6telei is miisok,
..r.ri,
ureu ,ogeig nem hriz6dik er 6s megord6dik
loyy
a
ad6dik, ha,.m"aiorribbi mrikrid6sb6r
ad6d6an, akiir
;il",fl:#:,xrrlff,H:l6trensdgbor
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Balogh B6ta polgdrmester
hozzdteszi,hogy term6szetesen
kciterezo a megfizet6s, a r6sz6r6l
is al6fr6sra kertilt a megiillapod6s,
elismeri a tartozrist, jerenl eg p1lyazati
ersz6morris van
de ettol ftggetlentil is kiegyenlfti
a Kcizris Hivatal frnanszirozasiit,
dolgo znakaz
['J;-"to"n'
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javasolja, ha nem tudjrik
esy iisszegben kinzetni, regarribb
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szalmis Zsoltn6 polgr{rmes
ter ho,z6teszi,
dvi finansz irozixrar.,

,ono hatjak,h.;;
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igaz amegdilapod

hogy
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dst ar'irtdkerismertdk,
az
fizettek, mert fizettek,
de az a 20r7_es

0.,,

mi nden dvben tett

u

rg.retet Erika,

ho

gy

Demj6nn6 Mu

kci,tsJgvetd.,4'ili:::}#ffi i::i,^,i:;-ff
"#:HI::*Hil,^H:*[,*tjl.1
decemberig tart 6s nem

toviibb, n", du.kkel utiina.
a rorti, Hivatarnak az ad,ottdvben
cinkormrinyzatok feladatait
kenaz
ellaini' A kcizponti finanszirozas
is adott dvre sziimorja
atdmogatitst' ez igy kezelhet6,
es biaosida
igy atlathato ds sz6mvir.ir.,
is fgy megferero. A dorgoz6k
dvi berdt sem ut6lag biztositjuk',
adott
,rurr.n sem ut6rag veszrink.
Szerencsds, hogy Borsodb6ta
ilyen helyzetben van, hogy
meg tudta eloreg.rni
,orrun,u,o, volt a mrik6d6s.
feltdtelek is villtoztak'
A REKI
m6r neri adhat6 be <inko
*unyruti

;,

hozzijirulitsra, csak a geszor

:b,dmrija"ui,,*iisoka,ha,mozret
fi
:;I*:::::{:ff
sz6ba,hritszdprenne,hanemn,"*eTJl!1iir:;x?xffil,JJ:-ffi

;:::r,Tn:T,';:,7'::,ffi
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biztosftani' nem ut6lag'
:J"r.Ti
hiiny dven keresaiil lehetnek
igy gcirgetni a hritrardkot. Borsodb6ta
hogy mutassa ki minden
evben u r.iriieu,i.dg6t?
A rozo-s'uivatalnak mtikcidnie
kell.

i'.1'ffi;:soltn6

polgrirmester szerint ez

io

gyakorrat resz,

a korribbi vort rossz 6s ez

az

Balogh B6la polgrirmester
elmondja, hogy Uppony
kiviiltsiigos ebben, a gazdiikodrisi
alapjrin REKI-re az ut6bbi
adatok
kdt dvbe; nem vort jogosurt,
nem volt sztiks6g erre.
Szalmds Zsortnd porgfrmes
ter hozziieszi, hogy srita

is j6r gazdarkodott, j6r z6rt.

Gulyrls Jdnos polgrirmester
elmondja, hogy kdt ddntdst
kelrene hozni,egyik az erhangzott
kdlts6gvetds m6dositiis'
a m6sik pedii az,hogy sztiksdges
l6tsziimot cscikken teni, egyenetve
Polgiirmesterekkel ds a Jegyzou.t
a
t.ti.,oregei tat urru,"r,ogy az
aljegyz1i rillis megszuntet6sre
kerriljcin 2020'januiir 06 napjdt6l,
mert a jegyzo e, u, uplur6tus
el tudja Litni a feradatokat.
szavaztsrateszi a kcirtsdgvetds
m6dosit6s6t, meryet mindenki
kezhezkapott.
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Borsodb6ta Kdzseg onkorm6nyzat
Kdpvisel6-testiilete
szav azattar, erenszav
Mat es tartozkod6s nd r k tir
az arabbi
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59/ 2019.

(X.29.\ hatitrozat

Tdrsy' Borsodb6tai Kdzds onkorm
[nyzatiHivarar 20rg.dvi kciltsdgvet6sdnek
m6dosit6sa
Borsodb6ta Kdzs6g 6nkorm6n
y zat Kepviseld-testulete
a Borsodb6tai

3*ffiJ"dHivatal

1a

Kdzris
tovabbiakban Hivar at) 2019.
dvi krittsdgvetdsdt azatbbbiak

54.657.477 _

Ft

k6lts6gvet6si bev6teltet,

54.657.477 _

Ft

k6lts6gvet6si kiadfssal.

rillapitja meg.

A Hivatal cisszes bevdteldt forrrisonkdnt,
dsszes kiadris6t jogcfmenkdnt
ahatinozat1. melldklete
al apj rin hatir ozzik
meg a k6pvi sel 6_testtiletek.
Hatdrido: azonnal
Felelris: Demj6nne Mustos
Beatrix jegyzo

Srita K<izsdg onkorm ilnyzat
Kdpviselo-testiilete 7 f6 reszv[teldver,
7
ellenszavazat es tart,zkodris
n6lktir az ar*bbi hatirozatothozta:
87

(h6t)

igenszavazattar,

/ 2019. (X.29.\ hatfurozat

Trlrev Borsodbotai Kdzds onkormiiny
zati Hivatal 20rg.6vi kdlts6gvetds6nek
s6ta Kdzsdg onkorm6nyzatKepviselci-testrilete

m6dosft6sa

a Borsodb6tai

Kdz6s onkormrin yzatiHivatar
(a tov6bbiakban Hivat al)
2019 . Jvi kciltsdgvetd set
azal6bbiak szerint m6dosida:

54.657.47j _ Ft k6lts6gvet6si
bev6tellel,
54.657.477 _

Ft

kiilts6gvet6si kiadissal.

6llapida meg.

A Hivatal osszes bevdteldt fon6sonkdnt,
ci-sszes kiadrisat jogcimenkdnt
ahatfuozatl. melldklete
al apj 6n hatir ozzitk
meg a kdpvi ser o-testtiletek.
Hat6rido: azonnal

d.-
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Felelos: Demj6nn6 Mustos Beatrix jegyzo

uppony Kdzsdg onkormdnyzat Kdpviselcl-testtilete
4 f6

szavazattal, ellenszavazat es tartozkod6s
57

reszvdteldvel,

nelktil az alilbbi hathrozatothorta:

4 (n6gy)

igen

/ 2019. (X.29.\ hatilrozat

Tr{rev: Borsodb6tai Kdzds onkormrinyzatiHivatal
2ol9.6vi k6lts6gvet6s6nek m6dosit6sa
Uppony Kcizseg onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete
a Borsodb6tai K6zds Onkorm6nyzati
Hivatal (a tov6bbiakban Hivat al) 2019 . evi kciltsdgvete
set azal6bbiak szerint m6dositja:

54.657.477

- Ft

54.657.477

- Ft kiitts6gvet6si kiaddssal.

k6tts6gvet6si bev6teltet,

6llapida meg.

A Hivatal cisszes bev6tel6t forr6sonkdnt, Osszes
kiad6s6t jogcimenk6nt ahatirozatl. mell6klete
al apj 6n hatir ozzdk me g a kdpvi selo
+esttiletek.
Hatrirido: azonnal
Felelos: Demj6nn6 Mustos Beatrix jegyzo

varga sr{ndor k6pvisel6 elmondja, hogy kdpviselokdnt
nem l6tnak bele, hogy sztiks6ge van-e vagy nincs aljegyzore. A jegyzl 6s a polgrirmesterek
l6tj6k jobban.
Demj6n Ddvidn6 Posta Be:ita k6pvisel6 hozzdteszi,
hogy bdvebb inform6ci6 birtokiiban
kdnnyebb lenne iill6st foglalni.

szalmis Zsoltn6 porgirmester hozzilteszi, hogy kdrillbeliil
kdt hete megkapta egy egyszeni
kerd.s kapcs6n, hogy nem 6 a munk6ltat6ja, nincs
sz6monker.si lehetosdge, nem kiviin tcibbet
mondani.

Barta Tamfs aliegyzd szerint ez egy teny, lehet lesz
miis fbrum, ahol igen, el tudja mondani.
Szalmis Zsoltn6 polgrlrmester nem szeretn6,
ha eztfenyegetesnek sz6nn6.

Barta Tamis aliegyzl hozzdteszi, hogy falugyrildsen,
kozmeghallgatiison lehet sz6ba kertil,
vagy tal6n el kell kciltdznie is S6trir6l.

6r-
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Balogh B6la polgdrmester hozziieszi,
hogy ez egy vdgkifejlet. Korribban
is volt sz6 errol
Polg6rmesteri megbeszdl6seken,
sajn6ln6, ha olyan roaon jcinne ki
a Kdpviseld-testiiletekndl,
hogy az Aljegyzlt drintoen szemdlyeskedds
tdrtdnne. uppony reszercltud vdlem.nyt
alkotni.
A koltsdgvetest 6ttekintette a bovebb
informiici6 erdekdben, az cinkorm6 nyzatokhozzitj'rul.sa
l0 milli6 forint' ez nem kevds. A racion6lis gazdrilkod6st
mellett kell a mtik6d6s drdekeben
till6st foglalni' volt errol sz6, hogy milyen
m6don tudjrik ezt form6lni, hogy ne legyen
ilyen
magas' Azitllami tamogatiis nem elegendo,
megvan 8 fore, m6g igy is t6bb lesz a ldtsziim,
mint
a finanszirozott' de nem mindegy, milyen
dsszegri a tdmogatits, g<)rgetnek maguk
elott tcibb
eves dolgokat'Eza tdma nem mai
keletti, kor6bban is foglarkoz tak ezzel,tdbb
alkalommal volt
sz6 a testtileti iileseken koltsdgvetdsi
kiad6s csokkent.r6rol, lehet ezt trirgyalni.
Ez a ddntds
lehet racioniilis, az elvegzett feladatokr6l
JegyziS Asszony tud felvil6gosit6st
adni, ebbe a
Kepviselo-testiiletek nem liitnak bele.
Barta Tamr{s aliegyzl megjegyzi, hogy csak
most 6rtestiltek errol a Kdpvisel6-testiiletek,
adhoc ddntdst kell hozni.
Takrlcs Istvdn k6pvisel6 hozzdteszi, hogy
val6ban most kaptrik meg, de kor6bban
volt m6r
errol t6j6koztat6s.

Balogh B6la polgdrmester megiegyzi, hogy
nem iirdcigtor valo az tildsen egy sz6beli
eloterjesa6s,
kistdrs6gi til6sen sz6mtalan alkarommal igy
kapj6k meg.

Demj6nn6 Mustos Beatrix
iegyzd hozzifieszi, hogy nem szeretne szemdlyeskeddsig menni,
nyilt tildsen vannak' Az eloterjesztds letsz6mle6pit6srol
szol, azonbeliil szerv ezeti szinten az
aliegyz('i 6ll6s megsztintetdsdrol a kcilts6gvetesben
biztositott cinkorm6ny zati tirmogat.s
cstikkentdse 6rdekdben' Mikor ide kertilt,
az elso egyeztet6se n az volta k6rd6s, sztiks6ge
van-e
aljegyz6te' Elmondta, m6g nem ismeri a struktrinit,
r6tni kelr a feladatokat, viszont azzar a
ldtsz6mmal kell dolgoznia, amit a fenntart6
biztosit, kor6bban 6 telepiilds t aljegyz;n6lkiil
vitt.
van egy eloterjesztds, errol dcinthetnek a fenntart6
6nkorm6ny zatok K6pviselo-testiiletei
minositett tdbbseggel' Az til6seken t<jrtdno
eloterjeszt6st sem a t6rveny, sem az sZMSZ-ek
nem tiltj6k.
Gulyds Jrlnos polgdrmester ismerte

A

K6pviselo-testtiletek

kapc solato s an

ti

ahatirozati javaslatot, 6s szavaz6sra bocs6tja.

a Borsodb6tai Kozos

az alihbi donteseke t hozzitk:

Onkormany zati Hivatal letszarnle6pit6sdvel

Borsodb6ta Kdzsdg onkormanyzat K6pvisel6-testiilete
5 fo rdszvdteldvel,
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s
ndlktil az alabbi hat[rozatot hozta:

f'--

5 (60

bw

igen

(

,f,t

1,1

Trlrgv: Borsodb6tai

Kcizds onkorm6ny

zati Hiv

atar

ldtsziimcscikkentdse

Borsodb6ta Kcizsdg onkorm6nyzat
Kdpviselo-testi.ilete a Magyarorszitg
helyi
onkormdnyzataitol szol6 2011' dvi
clXXXlX.tcirvdny g5. g-rinak (6) bekezdesdben

foglaltak
alapiiln a Borsodb6tai Kcizos 0nkorm6ny
zati Hivatal (a tov6bbiakban Hivatal)
koaisztvisel6i
letszitmii - a kdzponti kdltsdgvetdsi
t6mogatds ds a miik6d6si kcilts6gek
kozotiirinkormiinyzati
finansziroz6s magas cisszege miatt
- 2o2o.janu6r 06. napjat6l t1 forol l0 fore csdkkenti.
A
l6tsz6mleepit6s kapcs6n az aljegy
z6r rilliist megsztinteti.
Felhatalmazza
vegrehajtiisiira.

a

munk6ltat6i jogkdrt gyakorr6 porgiirmestereket
a retsz6mcs6kkent6s

Felhatalmazza a jegyzot, hogy
a Hivatal Szervezeti ds Mrikc,dd si
szab[lyzatanak 6s a Hivatal
fenntartasiira vonatkoz6 egytittmrik.ddsi
meg6lrapod6snak a m6dositiis6ra.

Hat6rido: 2020.janurir 06.
Felelos: Guly6s J6nos szalm6s
,
zsortnl,Balogh Bdla polgrirmesterek
Demj6nn6 Mustos Beatrix jegyz6
S6ta a Kdzs6g

6nkorm6nyzat Kepviselo-testtilete 7 fo rdszvdteldvel,
7 (h6t) igen szavazattal,
ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil
az arilbbi hat[rozatothona:

Tdrsv: Borsodb6tai Kiizcis 0nkorm6ny zati Hiv
atar ldtsz6mcscikkentdse

S6ta Kcizsdg onkorm6nyzatKepviselo-testiilete

a Magyarorsz6g

helyi cinkorm6ny

zatairol sz6lo
evi clXXXlX'tcirvdny 85.
$-6nak (6) bekezJJsdben foglaltak alapj6n a Borsodb6tai
Kdzos 0nkorm6nyzatiHivatal (a tw6bbiakban
Hivatal)

20ll'

koztisztviseloi l6iszrimdt - a kcizponti
kdlts6gvetdsi t6mogat6s 6s a mrikdddsi
koltsdgek k6z6tti <inkormany zati finansziroz.smagas
cisszege miatt - 2020'janudr 06.
napj6t6l I I forol 10 fore csdkkenti. A l6tsz6mle6pit6s
kapcsrin
az aljegy zoi 6ll6st megszi.inteti.
Felhatalmazza
vdgrehajt6srira.

a

munkriltat6i jogkcirt gyakorl6 polg6rmestereket
a retsztmcscikkentds

Felhatalmazza a jegyz6t, hogy a Hivatal
Szervezeti 6s Mtik<iddsi Szab6lyzat6nak
6s a Hivatal
fenntartiis6ra vonatkoz6 egytittmiikdddsi
meg6ilapod6snak a m6dosit6s6ra.

J:-..
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72

Hatrirido: 2020.janurir 06.
Felel6s: Guryris J6nos Szarm6s
,
zsortn',Barogh B6ra porgrirmesterek
Demjdnnd Mustos Beatrix jegyz|

Uppony Kcizsdg Onkorm,nyzat
Kdpviselo-testtilete 4 f6 reszveter.vel,
4 (n6gy)
szavazattal, eilenszavazat 6s tart6zkod6s
ndlktir azardbbihatfrozatothozta:

Td rsv

:

B orsod

b6tai Kci z6s onkormdn y zati
Hiv

igen

atar l dtsziimc srlkkentd
se

Uppony Kdzsdg onkormiinyzatKepviselo-testtilete
a Magyarorsz6g helyi cinko rm,nyzatairol
szolo 20ll' 6vi clxxxx'tdrvdny
85. g-anak (6) bekezddsdben fogrartak
alapj6n a
Borsodb6tai Kcizds Onkorm6n yzatiHivatal
(a tovabblakban Hivatal)
kiiztisaviseloi
l6tsz6mtit
- a kozponti kciltsegvetdsi t6mogatiis es a
mtik6d6si koltsdgek kcizotti
<inkormiinyzati
frnanszitoziis magas osszege
miati -2.?20 januiir 06. napj6t6l for6l
l0 fore cscikkenti. A
I etsziimledp it6
s kapcsri n az alje gy zoi allkstmegsztinteti.

ll

[:L]ffiffi

t

munkriltat6i jogkcirt gvakorl6 polg6rmestereket
a r6tsz6mcsdkkent6s

Felhatalmazza a jegyzot, hogy
a Hivatal Szervezeti ds Mtik6d6si
Szabiilyz atinak.s a Hivatal
fenntart6s6ra vonatkoz6 egyrittmrikrrd.si
meg,,apod6snak a m6dositiis6ra.

Hat6rido: 2020.janu6r 06.
Felelos: Gulyris J6nos Szarmiis
,
zsortne,Balogh Bdla porgrirmesterek
Demj6nn6 Mustos Beatrix jegyzo

Demj6nn6 Mustos Beatrix
iegyz| tdjekoztatasul elmondja, hogy
polgrirmestereknek sziiks6ges
; felment6s r6szleteir6l donteni,

a d6nt6st krivetrien a

az

hiszen
aljegyzore
vonatkoz6an a felmentdssel kapcsolatosan
a iegyz6revonatkoz6 szab6lyokat kell
alkalm azni a
torvdnyi szabl'lyozits kapcsiin, a jegyzli
-azalj felmentdsrol pedig a fenntart6 cinkormany zatok
pol g6rmestereinek kel I
ddnten irik, igy
egyzoirol i s.
4.

) lnditv itnyok, j avaslatok

f"
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Egydb dszreveter, hozzitszorirs, javasrat
nem hangzott er,
Gulyris Jrinos polgarmester kdszcini
a ciklus els6 egyiittes tildsdn

a

r€szvdtelt,

sajn6lja a kellemetlen napirendi pontot,
az iir6st 15.55_kor bez6rta.

K.m.f.
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Borsodb6ta pol
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'.t---)Balogh
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Az ii!6s ideie: 2019. okt6ber 29.
(kedd) 15,00 tira

Napirendi pontok:

'''\f;,;;;!:;:T5:;:)?,::i;##;tiHivatatmiikiid6s6nekmegr6rgya,6sa

" *.'-ffi$l['fi

Kiizii s on ko rm

dn

v zati Hiv atat 20 te.6vi krirts 6 gvet6s m ri d
os rtris6nak

Elciter.ieszt6 ; Demjtinnd
Musros Beotrix

jegtz6

3./ Inditv6nyok, javaslatok

Meghivottak:
1'l Borsod brita K6zs6g .nkorm 6ny zatK6pviser,-testi,ete
2. l,Sdta Kiizs6g 6n
ko rm dnyrr, Xip"isel6_testiilete
3. / Uppony Kiizs6g Ont o"menyruiiiepniset6-testiilete
Tanilcskozrisi j oggal m eghivottak:
l'l zsigray Arprid B'A:i Megyei Kormfnyhivatal
6zdi Jrirrisi Hivatal vezet'je
l./ Demj6nn6 Mustos neat.iijegyzT
ol-?.1\u\l Tam6s atjegyzl
3./ RNOK BorsoAn6ta Elniike
4./ RNOK Sdta Etniike

'

Borsodb6t a,2019. oktlber 24.

61 a hat6rid6re tekintertet
k6rem, szi
hat:lrozatk6pess6get biztosftani.
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totrNtert ir
Ki s zii lt B o rs o d b dto

Kd a dg o n ko r md ny
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2019. oktdber 29 _dn

15,00 drai kezdettel megtartott
nyilt

Gulyiis lano slotgarmester

SikeSando.@

Cu Q-,"\
Varga SanaoiTepvi

Takdcs tstuan

set ci

tepu[eto

G,frt r'z
Simon SanOoiGpvireto

Az iil6sre tune.

Demjenneu@
Teleptil6s r6sz616l:

(b*ro,V=

totoNttrt iv
Kdsziirt sdta Kaudg hnkormdnyzato
Kdpvisel,-testriretdnek
2019. oktdber 29-dn 15,00
droi kezdettel

megtortott nyilt egyiittes iildsdn

Szalm6s Zsott,.,e
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SuL*i

"tz, t^--\

Orb6n LasaO.re atpotgarmester

OLC
Bakos

nete-e t eprir.to
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Ao.iqc-1

Ball6ndro@

0d,T{'k/n{ff

Ea,,rn'r.' d6rt e".*-

Bakos Peter kepviselo

Sike Rich6rA tJpuiseto

Tuza Gaborne kepviselo

ft*, Qdb,^/
Az iil6sre tan6cskoz6si joggal meghfvottak:
Sorsz6m
I
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Ndv
r-.,smJenne Ntustos

tseatrix jegy zo

Darla I amas a\egyz6

Al6ir6s
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,rrtoNtort iv
Kdsziilt uppony K,udg ()nkormdnyzat
Kdpviser,-testiletdnek
a 2019. oktdber 29_in 15.00
drai kezdettel megtartott
egltiittes nyilt iildsdn

Balogh g.la p"lg,irrneste.
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Kriston-g@
Ko6s Csaba kepviselo

t@

Demj6n D6vidnd posta Beiita

%1.--

Nagy Eszter kdpviselo
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eghfvottak:

Demjdnnd Mustos Beatrix jegyzii
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