JEGYZÓKÖNYV
Készült Borsodbóta Kózsóg Önkormányzata Kópviselő-te§tületének 2018. február hó
6-án 12,00 órai kezdettel megtartott nyílt üló§éről

JEGYZÓKÖNYV TARTALMA:

5/2019. (II.06.'l határozat
l

A

,,Humán kapacitások fejlesáése

térségj

szemléletben" elnevezésű, EFoP-3.9.2-1ó

azonosítószlimú plojekt keretében közbeszerzési
eljárás lebonyolítlásához felelősségi rend elfogadrisa

6

/2019.(II.06.j határozat

2

A

Borsodbóta község szegregált élethelyzetének
iavítása" elnevezésű, EFOP -1.6,2-16-20l 7-00030
,,

uonosítószárnú plojekthez kapcsolódóan
§zolgátatások beszerzése céljából közbeszerzési
.ljfuás, valamint aj.inlattéte]re cégek kiváaszrá§a

7

12019.

(ll.06.\ hatáíoz^t

8/2019. (11.06.) határozat

4

A Borsodbóta 42 hrsz-ú ingatlan adásvételi
szerződés felbontása kapcsán ingatlan
nyilviintaítási bejegyzés jóváhagyása

Hozzájárulás jelzátogiog és elidegenítésié.
terhelési tilalom ingatlan nyilvántartásba történt
bejegyzésének meghosszabbításáoz, továbbl
készfizető kezesség vállalásátroz a Borsodbótai

Önkéntes Tiízoltó-, Településszépítő-,
Kömyezetvédő- és Foglalkoztatást Elősegító
Egyesület pénzintézeti hiteléhez

JEGYZÓKÖNYV MELLÉKLETE:
1.)

Meghívó

2,) Jelenléti iv

/t"

a.^\

2

EFoP3,) Előterjesztés a Humán kapacitások fejlesztése téIségiSzemlél9tben" elnevezésú,

3.9.2-16 azonosítószittltú projekt keretében közbeszerzési eljárás lebonyolítrisához felelósségi
teldj&e, nely az5/2019. (II.06.) határozat melléklete
4.) Hatfuozati javaslat

a ,, Borsodbóta község szegregált élethelyzeténekjavítilsa"elnevezésú,

EFOP -1.6.2-16-2011-00030 azonosítósziiLrnú projekthez kapcsolódóan szolgáltatások
beszerzése céljából közbeszerzési eljárás, valamint ajánlattételre cégek kiváasztására

a

Borsodbóta 42 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződés felbontása
kapcsán ingatlan nyilvátltartísi bejegyzés jóváhag/ására
4/ Hatá{ozati javaslat

5.) Határozati javaslat hozzájiínlls jelzáloáog és elidegenítési és teThelési tilalom ingatlan
nyilvántartlásba történó bejegyzésének meghosszabbitásához, továbbá készfizető kezesség
,tá!|alástú,toz
Borsodbótai Önkénte§ Tiizoltó-, Települé§szepítő-, Kömyezetvédó- és

a

FoglalkoztaLást Elósegítő Egyesület pénzintézeti hiteléhez

,n,

h._,.\
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c.JEGYzóKöNYv
Készü|t Bor§odbóta Község Önkormányzata Képvise|ő-testü|etének
2019. február hó 06-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyílt üIé§éről

Az ülés helvel Borsodbóta Község Önkormányzatának Tanácskozó terme
3658 Borsodbót4 széchenyi út 42.
Az ülésen megielent önkorúányzati kéDvi§elők:
1.)

Gulyás János polgármester

2.) Kriston Béla alpolgáJmester

3.) sike sándor Dénes képviselő
4.) varga sándor képviseló
5.) Takács István képviselő

Tanácskozási ioegali

l.) DemjénnéMustos Beatrix jeglzö
Gulyás János polgárme§ter köszönti az ülésen megielenteket. Bemutatja Jegyzó Asszon},t,
aki február 01. napjától lűja el a jegyzői feladatokat. Megállapítj4 hogy az ülésen az 5 fó
megielent, a Képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönywezetőnek Demjénné Mustos
Beatrix jegyzőt javasolja. A napirendi pontokra a meghívó szerint tesz j avaslatot,

A polgiármesteí napirendi pontoka vonatkozó javaslatát

és a jegyzőkönF.vezető

személyéta

Képvi§elő-testület 5 igen €gyhangú szavazattal elfogadja.

TÁRGYALÁSRÁ ELFOGADOTT NAPIRENDI PONTOK;
1./A Humá! kapacitások fej lesztése az Ózdi Járásban elnevezésú, EFOP-3.9.216 -2017-00020 számú projekt ker€tében közbe§zerzési eljár,ás lefolytatásához
felelósségi r€nd meBlárg} alása
Előterje§ztő: Gu|yás János polgáímester

2./ Indítványok, java§latok

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSAI
1.)

A Humán kapacitások fejtesztése az Ózdi Járásban elnevezésű, EFOP-3.9.2-16
2017 -00020 szání projekt keretében közbeszerzé§i eljárás lefolytatásához fel€ló§-

-

§égi rend megtár§/alása

Előterjesztő: Gulyá§ János polgárme§t€r

Gulyás János polgárme§ter lájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Humán kapacitások
fejlesztése az ozdi Járrásban elnevezésű, EFoP-3.9.2-16 -2017-00020 számú projekt
lényegéről, mely szerint Ozd, Domahíra, Csokvaomány, Farkaslyuk, Borsodbóta 500 millió
folint összegű humlín fejlesáésre jogosult, Borsodbótiinak benne van a mikobusz beszerzése,
amelyet bérel 33 hónapra, majd maradvlinyértéken megvásárolhat. Több személy

ú?

rr-'
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alkalmazásála is lehetőséget bizíosít a pályllzaí, azíé$némeítanrir foglalkoztatrisára és más
egyéb humrán fejlesztésre. A pályázat tartalmaz iskolai ösztöndíjpályiaatot 40 ezer fointlfől
hó összegben, melyből Borsodbótlín 3 ö részesülhet. Azöttelepülés konzorciumban bonyolítja
le a p^lyáLzAtot, de külön prograínok lebonyolítására nyilik lehetóség. Viszont a7. énékhatáí
miatt közbeszerzési eljánisra van szükség, Ozd mlír €á elindított& a 4 t€lepülés p€dig úgy
döntött, hogy közösen bonyolitja a közbeszerzési eljátást, Ó maglfua vállalta, hogy €á
koordinálja, és a közösen lebonyolításra kerülő közbeszezési eljárásban Iésá vesz, A
közbeszerzési szakértő erre vonatkozóan elkészített a települések íészéleaz eljáíással
kapcsolatosan felelősségi rendet, melyet ismertet. A közbeszerzé§i §zakértó elókésziti,
lebonyolítja az eljáiást, de ennek van költségvetési voDzata, t€l€pülésenként l50 ezer forint.
Létrehoznak egy közös bíráó bizottságot, minden településről a pályáLz^hoz igazodóaíI
§zakterületenként egy-egy ót d€legálnak. Borsodbóta programjai közösségi kerftnúvelés,
kömyezeti és gazd.ílkodj okosan program, ökotudatos akció és tanulmányút. A mai döntést a
felelősségi rend jóváhagyásáról kell meghozni, mely alapjrin Borsodbóta képviseli az
önkormányzatokat, lefol}tatja a közbeszerzési szákértó közbenjárásával az eljrárást.

Kriston Bóla alpolgármest€r

megkérdezi, hogy a többi település részeről megvaíl-e a bizalom

ehhez.

Gulyá§ Jáno§ polgármester váaszolva elmondja, hogy igen, egyeáettek a polgámesterek az
€lmúlt héten, a közbeszerzést közbeszerzési szakéItő bonyolítja Ie, ezzel egyetéílenek az
érintett települések v€zetői.

varga sándor képviselő hozzÁteszi,ltogy ezzel Bor§odbótának lesz pluszmunkáj4 nem lesz
belőle elónye, de egy kézben valószínú gördülékenyebben fog menni még ha többletmunkával
A 150 ezer forint minden önkormányzatot éíjíÍ:i?

jrár is.

Gulyás Jáno§ polgármester hozzáteszi, hogy minden önkormányzatnak
ez, de az eljrárást le kell fol}tatni,

pluszköltségetjelent

A polglármesta a közb€szerzési
lefol}tatá§íra vonatkozóan ismertetett Felelő§ségi rend-et javasolja elfogadrisra.
Egyéb hozzászólás, észrevét€l nem hangzott el.

A Képviselő-testület 5 fő részvételével5
nélkül az alábbi dönté§t hozza:
5120|9. (||,06.\ batár

eljárris

(öt) igen szavazaíía],ellenszavazat és tartózkodás

ozal

!ii;g: A

,,Humán kapacitá§ok fejlesáése térségi szemléletben" elnevezésú, EFOP-3.9.2-16
azonosítószínúprojekt keretében közbeszeízési eljfuás lebonyolíttásához felelősségi rend

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testiilete a Humlán kapacitások fejl€sáése téIségi
szemléletben' elnevezésú, EFoP-3.9,2-16 azonositószimú projeld keretében Borsodbóta

Község Önkormányzata, Fa*aslyuk Község Önkományzata, Csokvaomány Község
Önkorná_Oyzata és Domahráza Község Öntormányzata, mint közös ajiinlattevők által
lefol},tatandó, a közbeszerzésekől szóló 2015. évi cxLI . törvény 1l3. § (l) bekezdése

szerinti közbeszerzési eljáílás előkészítésének,lefol}tatásiinak, belső ellenőrzésének felelősségi
rendjét a hatiáíozat melléklete szerinti formában jóváhagyja.

Felhatalmazza a Polgármestert a felelősségi rend aláírásrára.

fa{
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Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gulyá§ János polgiiüílester
A hatiirozat ajkv. mellékletét képezi.
2.) Indítványok, java§latok

Gulyás Jáno§ polgárme§tcr

a

naPilendi pont keretében az alábbiak szerint tájékoztatást nyújt

a folyamatban lévő pálylázatokóI:

A

Borsodbóta község szegregált élethelyzeténekjavítása" elnevezésű,EFOP -1.6.2-16-2017 00030 azonosítószímú projekthez kapcsolódóan a Biáos kezdet gyereklriiz program keretében
foci bajnokság, roma kultWális csopolt, sport nap, workshoppok lehetósége adott, de
átcsoportosítiásra is lehetőség van. Itt is közbeszerzési eljrinisra van szükség, a közbeszerzési
szabályzatot már elküldte a cégnek. Javasolja a közbeszerzési eljárás megindításritrak
jóváhagyását, hogy a programok időben lebonyolítiisra kerülhessenek. Javasolja elfogadrisra az
előt€rjesáés szerint.
,,

l€fol},tatlásiira

A

polgármester a közbeszeízési eljáftás
javasolja
vonatkozóan ismertetett elöterjesáést
elfogadrásra.

Egyéb hozzászóIás, észevételnem hangzott el.

A

Képviselő-testület 5 fó részvételével5 (öt) igen szavazatíal, ellenszavazat és taíózkodás
nélkül az alábbi dönté§t hozza:
6 /2019.űI.06.) határozat

Tji!§! A

Bor§odbóta község szegregát élethelyzetének javítása" elnevezésű, EFoP -l.ó.216-2017-00030 azonosítószímúplojekthez kapcsolódóan szolgáltatások beszerzése céljából
,,

közbeszerzési eljárás, valamint ajiinlattételr€ cégek kiválasáása

Önkormányzat Képviselő-testiilete a ,,Borsodbóta község
sze$egált élethelyzetének javitása" elnevezésű, EFoP -1,6.2- 16-20l7-00030 azonosítószámú plojekthez kapcsolódóan a szolgáltatások beszerzése céljából a Kbt. 113. §-a
szerinti közbeszerzési eljáüás megindítását j óváhagyj a,

l.) Bolsodbóta Közs€g

2,) Borsodbóta Község onkormányzat Képviselő-testüIete az 1. ) pont szerinti eljánisban
ajáfilattételre a Tempo-Legato oktatásszervező é§ Tanácsadó Kft.-t, a Bo§odbótai
ÖTTE Egyesületet és a Fiatalok Fiatalokért Egyesületet híüa fel,
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyás János polgáímester

Gu|yás Jáno§ polgármest€r továbbfol},tatva az EF0P. 2.4_1-16/20l7-00041.programmal
kapc§olatos tájékoáat!áLst, elmondja, hogy megvásáíoltak laklásokat, ez folytatódik tovább, már
kialakult a kép ezzel kapcsolatosan. Itt is előkészítésalatt áll a közbeszerzési eljárás. Ebben a
programban kapcsolható lenne még egy h&, amit ugyan 2011-ben eladott az önkormányzat,
de nem történt meg a teljes összeg kifizetése, csup.ín 20 ezel forint. Egyeáetett az üg},véddel
és az érintettel, egyezség született, hogy mindenfele igénybejelentésnélkül bontsák fel a
szerződést és a tulajdon újra az őrlkormíríryzaté lesz. Az üg},véd elkészítettea tulajdonjog
felbonásrára vonatkozó dokumentumot, mely a Földhivatalba sziikséges,

h

Ó-1

varga sándor képYiselő megkérdezi, nincs-e valami tehel

aZ ingatlanon.

Gulyá§ Jáno§ polgármester elmondja, hogy nincs semmi ilyen jellegű teher az ingatlanon,
Tájékoaatja tovább a Képviselő_t€Stületet, hogy a korábban megvásrirolt lakások köZüI
várhatóan 2 db nem lesz bevonható a programba, mivel statikailag rossz az állapotuk. Így a
Horváthé Budai Juliannától visszavett lakás kerülhet bevonrisra. Ebbe a programba 8 családot,
32 főt kellbevonni, a pálylrat kapcsán így változás bejelentésre nem lesz sziikség.
Egyéb hozzászólás, ésaevétel nem hangzott el. A polglírmester az adás_vételi szerződés
felbontására vonatkozóan ismertetett előterj€sáést javasolja elfogadrásra.

A Képviselő-testül€t 5 fő lészvételével5
nélkül az alábbi döntést hozza:
7

12019, (II.06.)

(öt) ig€n

szayazAttal, ellenszavazat és taltózkodás

hatáíozat

Tárgv: A Borsodbóta 42 lrísz-úingat]'an
nyilvántartási bejegyzés

^dásvételi

szerződés felbontása kapcsán ingatlan

Bor§odbóta Község Önkomlányzat Képvis€ló-testúlete a Horváthné Budai Juliannával, a
Borsodbóta 42. hlsz-ú ingatlan adiásvételi szerződésének 2018.janurir 31-i felbontása kapcsán
hozzájfuul aíhoz, hogy az érintett ingatlanra vonatkozóan a bejegyzési eljárás megszüntetésle
kerüljön aZ ingatlan nyilvántartlásban.
Hatráridő: azonnal
Felelős: Gulyás Jrinos polgiármester

Gulyás Jáno§ polgármcster emlékezteti a Képviselő{estületet arra, hogy a Túzoltó Egyesület
hiteléhez az önkormányzat váIlalt keze§séget, az Egyesület a tavalyi évben tudott töIlesáeni a
hitelbe, így annak összege csökkent 19.665.481.- Ft-ra, ebhez viszont az idei é.vte újabb
hatírozat meghozatala sziikséges mind a Takarék, mind a Földhivatal felé. A töIlesáés az idei
évben is továbbmegy,

EEyéb hoz2Ászólá§, észevétel nem hangzoft el. A polglámestq az hitelszerződéshez válalt
kötelezettségre vonatkozóan ismeítet€tt előterjeszté§t javasolja elfogadásra.

A Képviselő-testület 5 fó részvételével5
nélkúlaz alábbi döntést hozza:

(öt) igen szayazatíal, ellenszavazat és tartózkodás

82019. íII.06.) határozat

TéI§: Hozájárulá§ jelálog|og

és elidegenítésiés telhelési tilalom ingatlan nyilvántartásba
történő bejegyzésének meghosszabbításához, továbbá készfizetó kezesség válalásrihoz a
Borsodbótai Önkéntes Túzoltó-, Településszépítő-, Kömyezetvédő- és Foglalkoztatást
Elősegítő Egyesület pénz intézeti hiteléhez

lfr p.-
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tulaj1.) Borsodbóta Község Önkormárryzat Képviselő-testülete hozájárul atrhoz, hogy a
rlonában álló, Borsodbóta430 blsz-ú, temészetb€n Borsodbóta, széchenyi út 103, SZám
alatti. kivett. közösségi és kulturális épüle1 megnevezésű ingatlan terhére az ingatlan
nyilvántartásba - a Borsodbótai Önkéntes Tijzoltó-, Településszépítő-, Kömyezetvédőés Foglalkoaatást Elősegítő Egyesület által (szélJrelye: 3658 Borsodbóta, Széchenyi út
december 28 nap42.) a KoRoNA TAKARÉK Takarékszövetkezeltőligüryelt,2Il9.

jáig visszafizetendő l9,665,481,- Ft és annak kaínata fedezetéül bejegyzett jelzálogjog
és az elidegenítési és terhelési tilalom 2019. december 28. napjáig meghosszabbítísra
Kerullon.
2.) Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő{estülete nyilatkozza, hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlan Borsodbóta Község Önkormanyzatának vagyonrendelete értelmében nem tartozik a törzsvagyon köIéb€, az édntett ingatlan forgalomképes.
nyilatkozza, hogy az 1. pont3.) Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő{estiil€t€
ban megjelölt ingatlan érvényes vagyonbiáosítással rendelkezik , továbbá hozájrlrul
ahhoz, hogy az ingatlanra kötött vagyonbiztositíst a KoRoNA TAKARÉK Takarékszövetkezetre engedményeá, és a biáosítlási díj összegének rendszeres pénzügyi teljesítésérőlminden évben legalább egyszer írrásban ájékozatja a hitelintézetet.
4.) Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testtilete az előzó pontokban vállalt kötelezettségeken túlmenő€n a Bonodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-,Környezetvédő- és Foglalkoztatást Elősegitő Egyesület által széküelye: 3658 Borsodbóta,
Széchenyi út 42.) a KoRoNA TAKÁRÉK Takarékszövetkezettól igényelt és még visz§za nem fizetett hitel, azAz 19,665,48I,- Ft és annak kamata fedezetéül 2019. december
28.napjáig továbbra is készfizető kezességet vállal.
5.) Borsodbóta Község Önkományzat Képviselő-testúlete felhatalmazza a Polg|írmest€rt
a meghozott döntéssel azonos tartalmú szerződés aláíIására.
6.) Borsodbóta KöZség Önkományzat Képviselö-testiilete a korábbi 31i20l8.(IX:27.)
szítnúhatározaá jelen hatiáJozattal visszavonja.

Felelós: Gulyás János polgáfínester
Határidő: azonnal és folyanrato§
Egyéb indítvriny, javaslat, ésaevétel elszólalás nem hangzott el,
az ülést a polgármester 14,15 órakor bezárta.

K.m.l

uau

Guly/Ís Já,nos

jegyző l
""ff*d}""§4}ó^

pol$ármester

fl§

