4.JEGYZőKÖNYV
KészüIt Borsodbóta Község Önkormán yzata Képviselő-testületének
február 26-án 15.00 órai kezdettel megtartott eryüttes nyílt üléséről
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JEGYZŐKÖNW TARTALMA:
A Borsodbótai Közös
ÖnkormányzatiHivatal
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|étr ehozáséna és fenntartására

óvahagyott megállapodást
módosító határozatok
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2019. januar 01.

2.

napjától

hatályos illetményalapról szóló
önkormányzati rendel etek

A Borsodbótai Közös
Önkorman yzati Hivatal 2019 .
évi költségvetését elfogadó
határozatok

J

Borsodbóta : 9 /20 19 . (IL26.)
Sáta: 15 1201 9. (II.26.)
Uppony: 4l20I9. (II.26.)

Borsodbóta: I 12019. (III.0 1.)
Sáta: 3 12019. (III.0 1 .)

Uppony: 3/2019. (III.01.)
Borsodbóta : I0 12019. (II.26.)
Sáta: I 6 l 2019 . (II.26.)
Uppony: 5 l20I9. (II.26.)

1.) Meghívó
2.) Jelenléti ívek
3.)
Borsodbótai Közös Önkormanyzati Hivatal léttehozására és fenntarkísára
megállapodás módosításának előterjesztése: szöveges indoklás, hatétrozati javaslat,
módosítas tervezet
4) ABorsodbótai K<lzOs ÖnkormanyzatiHivatallétrehozáséra és fenntartáséna jőváúlagyott
megállapodás egységes szerkezetben
5.) 2019. janutír 01. napjától hatályos illetményalapról szóló önkormányzati rendeletek
rendeletterv ezetei, szöveges indoklás
6.) 2019.január 0l. napjától hatályos illetményalapról szóló önkormanyzati rendeletek:
Borsodbóta: ll20I9. (III.0l.)
Sáta: 3l20l9. (III.01.)
Uppony: 3l20I9. (III.0l.)
7 .) A Borsodbótai Közös
Önkormrán y zati Hiv atal 20I 9 . évi költségvetés előterj esáés :
szövegesindoklás,határozati javaslattáblénatokkal.
8.) A Borsodbótai Közös ÖnkormanyzatiHivatal}}l9. évi költségvetését elfogadó
határozatok:
Borsodbőta: I0l2019. (II.26.)
Sáta: 1612019. (II.26.)
Uppony: 5 l20l9. (II.26.) hatílrozatokmellékletei.
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JBGYZÓKÖNYV
Készült Borsodbóta, Sáta, Uppony Községek Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2019. február 26-án 15.00 órai kezdettel megtartott együttes nyílt üléséről

Az

ütés helye: Borsodbótai Közös

ÖnkormányzatiHivatal hivatali helyisége

3658 Borsodbóta, Széchenyi űt42.

Az ülésen megielentek:
Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) Gulyás János polgármester
2.) Kriston Béla alpolgármester
3.) Takács Istvan képviselő
4.) Yarga Sándor képviselő

:

Sáta Község Önkorm ányzat Képviselő-testülete:
1.) Szalmás Zsoltné polgármester
2.) Bakos Péter képviselő
3.) Bakos Péternéképviselő
4.) Anga Istvrin képviselő

Uppony Község Önkormán yzata részérőlz

l.) Borotvás Gábor Lászlő alpolgtírmester
2.) Babicsné Fodor Maria képviselő
3.) Kriston-Bodnár Tibor képviselő
Az ülésre tanácskozási joggal meghívottak:
1.) Demjénné Mustos Beatrix jegyző
2.) Barta Tamás aljegyző
3.) Szakács Lászlóné gazdálkodási ügyintéző

Gulyás János polgármester köszönti a nyílt testületi ülésen megjelenteket, ebben a körben
először köszöni DemjénnéMustos Beatrix Jegyző Asszonyt, igaz mán mindenhol részt vett
testületi ülésen, de még együttes ülésen most van jelen először.Nagy örömmel tesziezt,igérte
Neki, hogy segítik a munkáját,kéri a Képviselőket, hogy segítséka munkát, hogy mindhárom
település érdekében méltóképpen elláthassa a feladatokat. Balogh Béla Polgármester Úr jelezte,
hogy Miskolcon van és nem tud ideérni az ülésre.

Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, megkérdezi van-e valakinek egyéb
javaslata. Jegyzőkönyv-vezetőnek DemjénnéMustos Beatrix jegyzőt javasolja.
Egyéb javaslat nem volt.

NAPIRENDI PONTOKRA VONATKOZÓ JAVASLAT:
1./

ÖnkormányzatiHívatal létrehozására
jóváharyott megállapodás módosításának megtárgyalása

A Borsodbótai Közös

és fenntartására

jt

A\?

2

Előterjesztő: DemjénnéMustos Beatrix jeglző
2./ A Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal2019. január 01. napjától hatályos
illetményalap ez illetményalap módosításáról szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: DemjénnéMuslos Beatrix jeglző
3./ A Borsod b ótai Közö s Önko rmán y zati Hiv atat 2019. évi kö lts égvetésének
megtárgyalása
Előterjesztő: DemjénnéMustos Beatrix jeglző
4./

Eryebek

Gulyás János polgármester megállapítja, hogy Borsodbóta Község Önkormanyzat Képviselőtestülete 4 (négy ) fovel megjelent határozatképes.

Szalmás Zsoltné polgármester megállapítja, hogy Sáta Község Önkormanyzat Képviselőr

testülete

4

(négy) fovel megjelent, hatarozatképes.

Borotvás Gábor Lász|ő alpolgármester megállapítja, hogy Uppony Község önkormányzat
Képviselő-testülete 3 (három) fovel megj elent, határozatképes.
Borsodbóta Község Önkormtínyzat Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi
pontokat és a jegyzőkönylvezető személyét4 (négy ) igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Sáta Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete a meghívóban szerepló napirendi pontokat és
a jegyzőkönywezető személyéta (négy) igen egyhangűszavazattal elfogadta.

Uppony Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat
és a jegyzőkönlwvezető személyét3 (három) igen egyhangú szavazattal elfogadta.

rÁneyluisn q ntroelporr tulpmrNot poNror:
1./

2./

A Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására
jóváhagyott megállapodás módosításának megtárryalása
Előterjesztő: DemjénnéMustos Beatrix jeglző
A Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal2019.január 01. napjátót hatályos
illetményalap ez illetményalap módosításáról szóló rendelet megtárryalása
Előterj

3./

e s ztő

A Borsodbótai Közös
megtárryalása
El

4./
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Eryebek

g,lző
Önkormán yzati Hliv atal 201,9. évi költségvetésének
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NAPIRENDI PoNToK rÁncw,tÁs,a:
1.)

A Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására
jóváhagyott megállapodás módosításának megtárryalása
Előterjesztő: DemjénnéMustos Beatrix jeglző

és fenntartására

)

Lrh

3

Gulyás János polgármester köszöni

Jegyző Asszonynak, hogy ilyen rövid idő alatt átnézte és

átdolgozta a megállapodást. Elmondja, hogy a Polgármesterek egyeztették ezt előzetesen, kéri
Jegyző Asszonyt egészítseki az elóterjesáését.

Demjénné Mustos Beatrix iegtző részletesen ismerteti a megállapodás módosíttísának szükségességétaz előterjesáés szerint. Elmondja, hogy a megállapodásnak a működés szabá|yait
kell tartalmaznia, ezértvolt szükséges annak áttekintése, egyeúetéseés módosítása. Fontosnak
tartotta, hogy a megállapodás a KÖH ftnanszirozásanak tényleges elveit tartalmaz,za, eddig ez
Il3 - 1l3 - Il3-ad arényűftnanszírozásttartalmazott, viszont mátr atavalyi évben is lakosságarányos volt a ftnanszirozás, a munkáltatőijogok gyakorlásának hatáskörei is pontosítasra kerültek, valamint a foglalkoztatottak alkalmazásarrak jogszabályi háttere is. Igény jelentkezett
a Polgármesterek részéről a jegyzőijelenlétre legalább heti egy alkalommal, ez is pontosításra
kerülne jóvahagyás esetén. A megállapodas módosítása kapcsan előzetes egyeztetés történt a
Polgármesterekkel és Aljegyző Únal.

Gulyás János polgármester megkérdezi van-e egyéb hozzászőlás, javaslata.
Egyéb hozzászőlás, észrevételnem érkezett.

A Képviselő-testületek a Borsodbótai Közös ÖnkormányzatiHivatal létrehozására és fenntarására megállapodás módosításának jóvahagyása kapcsán az a|ábbi döntéseket hozlíl<:
Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő részvételével,4 (négy) igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbihatérozatothozta:
9 12019. (II. 26

;l határozat

öNronuÁNyzau
MEGÁLLApODÁS A rözös
ps
rÉrnnHozÁsÁne rpxNrARTÁSÁRA" módosítasa
Tárgy: ..

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ,,MEGÁLLAPODÁS

öNronvÁNyznrI

továbbiakban Megallap

A Megállapodás
keül.
A Meeállapodás

HIVATAL

A

KÖZÖS

HIvATAL LÉTREHozÁsÁne Bs pptwrARTÁSÁRA" _t

o dés) az

alábbiak szerint módosítj

4. ) b) pontjában

a

(a

:

ll3-1l3-ad szövegrész helyébe lakosságaranyos szövegrész

4.) b) ponüa az alábbiakkal egészül ki:

Ahozzájárulás összegét az éves költségvetés elfogadását követően havi megoszásbarl átutal
Borsodbóta Község Önkormányzat költsé gvetési elszámolás i szárr:iré$fu a.

A Megállapodás

6.) pontjanak 2. mondata helyébe az aléhbíszövegrész kerül:

Rt.

ü', ?

4

Az

aljegyzŐ, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői tekintetében a
munkáltatói jogok gyakorlása a jegyző hatásköre, mely során az a|apitő önkormányzatok
polgármestereit egyetértési jog illeti meg.
A Megállapodás 7.) pontjában ,,a közszolgálati jogviszonyban álló 10fo, Mt. Hatalya alá
l€rtoző 1 fŐ." szövegrész hatá|yátveszti, és helyébe az a|ábbi szövegrész kerül:
fő a|jegyző, 9 fő köfiisztviselő.

A Megállapodás

l fő jegyző,l

8.) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A 7.) pontban meghaüírozott foglalkoáatotti létszrámból a Borsodbótai Közös Önkormányzati
Hivatal Upponyi Kirendeltségének |étszétma:2fő, aBorsodbótai Közös ÖnkormányzatiHivatal
Sátai Kirendeltségének létszátma: aljegyző + 4 fő, a székhely település hivatali létszíma:l
jegyző + 3 fo.
A Megállapodás 9.) a) pontjában a keddi szövegrész helyett pénteki, a 1ó.00 szövegrész
helyébe 1 2.00 szöve grész lép.
A Megállapodás

9.) b) pontjában a szerdai szövegrész helyett hétfoi.

Határidő: azonnal
Felelős: DemjénnéMustos Beatix jegyző
Sáta Község Önkormányzat Képviselő-testül ete 4 fő részvételével,4 (négy) igen szavazattal,
ellenszav azat é s tartőzkodás né lkül az a|ábbi hatén ozatot ho zta:

15 12019. (dI. 26.\

határozat

Tárgv: ..

MEGÁLLApODÁS A rözös
öNronuÁNyzart
ppxNrARTÁSÁRA"
rprnpHozÁsÁna És
módosíása
Sáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a

,,MEGÁLLAPODÁS

HIVATAL

A

KöZöS

öNronvÁNyzart HIvATAL rprnBHozÁsÁna ps rnrNrARTÁSÁRA,, -t

(a

továbbiakban Megállapodrás) az alábbiak szerint módosítj a:

A Megállapodás

4. ) b) pontjában tl3-1l3-ad szövegrész helyébe lakosságarrányos szövegrész

kerül.

A Meeállapodás

4.) b) pontja az alábbiakkal egészül ki:

Ahozzájétrulás összegét azéves költségvetés elfogadrá,sát követően havi megosztésban átutal
Borsodbóta Közsé g Önkormrányzat költségvetési elszámolás i számláj ar a.

A Megállapodás

6.) pontjának 2. mondata helyébe azalábbi szövegrész kerül:

Az

aljegyző, továbbá a Kőzös Önkorményzati Hivatal Köáisáviselői tekintetében a
munkáltatói jogok gyakorlása a jegyző hatásköre, mely során az alapítő önkormányzatok
polgármestereit egyetértési jog illeti meg.

3í

,Ll

4,

5

A Megállapodás

pontjában ,,aközszolgálati jogviszonyban álló 10fö, Mt.Haályaalá
tartoző 1 fö." szövegrész haá|yát vesái, és helyébe az a\ábbi szövegrész kerül: 1 fő jegyző,
fő a|jegyző, 9 fő köztisztviselő.

A Megállapodás

7.)

1

8.) pontja helyébe az a|ábbi szövegrész kerül:

A

7.) pontban meghatarozott foglalkozüatotti létszímból a Borsodbótai Közös Önkormányzati
Hivatal Upponyi Kirendeltségének létszétma:2fő,aBorsodbótai Közös ÖnkormányzatiHivatal
Sátai Kirendeltségének létszétma: aljegyző + 4 fő, a székhely település hivatali létszáma: !
jegyző + 3 fo.

A Megállapodás

9.) a) pontjában a keddi szövegrész helyett pérrteki, a 16.00 szövegrész

helyébe 1 2.00 szövegrész lép.

A Megállapodás

9,) b) pontjában aszerdai szövegrész helyett hétftri.

Határidő: azonnal
Felelős: Demjénné Mustos Beatrix jegyző

Uppony Község Önkormanyzat Képviselő-testülete

3

fő részvételével,3(harom) igen
szavazatlal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbihatánozatothozta:

4

l20l9. (II. 26.| határozat

MEGÁLLApODÁS A rözös
öNronuÁNyzeu
ps
rprRpHozÁsÁne
rnrNrARTÁSÁRA" módosítása

Tárgv: ..

HIVATAL

a ,,MEGÁLLAPODÁS A rözös
HIvATAL rBrnpHozÁsÁna ps pptvNTARTÁSÁRA" _t (a

Uppony Község Önkormrányzat Képviselő-testülete

öNronvÁNyzert

továbbiakban Megállapodás) az alábbiak szerint módosítj a:

A Megállapodas

4. ) b) pontjában

ll3-tl3-ad szövegrész helyébe lakosságaranyos szövegrész

kerül.

A Megállapodás

4.) b) pontja az alábbiakkal egészül ki:

Ahozzájérulás összegét az éves költségvetés elfogadását követően havi megosztásban átutal
Borsodbóta Község Önkormarryzat költségvetési elszámolás i számlájara.

A Megállapodás

6.) pontjának 2. mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül:

Az aljegyző, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal Köáisztviselői tekintetében a
munkáltatói jogok gyakorlása a jegyző hatásköre, mely során az alapítő önkormanyzatok
polgármestereit egyetértési jog illeti meg.
A Megállapodás 7.) pontjában ,,aközszolgáIati jogviszonybanálló 10fo, Mt.Hatályaalá
tartozó 1 fö." szövegrész hatályát veszti, és helyébe az a\ábbi szövegrész kerül: l fő jegyző, I
fő aljegyző, 9 fő köúisztviselő.

_
'bí

|r..
''
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A Megállapodás

A

8.) pontja helyébe az a|ábbi szövegrész kerül:

7.) pontban meghatározott foglalkoztatotti létszámból a Borsodbótai Közös

Önkormányzati
Hivatal Upponyi Kirendeltségének létszáma:2fő,aBorsodbótai Közös ÖnkormanyzatiHivatal
Sátai Kirendeltségének létszéma:aljegyző + 4 fő, a székhely település hivatali létszéma:I
jegyző + 3 fo.

A Megállapodás

9.) a) pontjában a keddi szövegrész helyett pénteki, a 16.00 szövegrész
helyébe 12.00 szövegrész lép.

A Megállapodás

9.) b) pontjában a szerdai szövegrész helyett hétfoi.

Hataridő: azowtal
Felelős: Demjénné Mustos Beatrix jegyző

2.)

A

Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivata| 2019. január 01. napjától
hatályos illetményalap ez illetményalap módosításáról sző|ő rendelet

megtárryalása
Előterjesztő: DemjénnéMustos Beatrix jegtző

Gulyás János polgármester kéri Jegyző Asszonyt egészítseki az előterjesztést.
DemjénnéMustos Beatrix jeryző emlékezteti a Képviselő-testületeket, hogy január hónapban
benyujtották a köztisztviselői béralap rendezéséhez a kiegészitő témogatásra a kérelmet. A
batínozatbanvállalték, hogy a köáisztviselői illetményalapot 2019.január 0I-2019. december
3l-ig47.000.- Ft-ban vállaljak megállapítani. Apályazatbenyújtásakor ezarendelet nem került
megalkotásra. A pályéuatok elbírálása e hónap vége, nem volt hiánypótlás, valószínűleg
rendben volt a kérelem. Az e|birálás időpontjában fognak ezek a rendeletek hatályba lépni és
kb.20%-os emelést tudnak ezze| eszközölru a köáisáviselőknél, amire 2007-től sajnálatos
módon nem került sor központi támogatással. Az előteqesáésben kitért a pályénatra és a
rendeletre is.
Amennyiben van kérdés,észrevételezeken felül, szívesen válaszol.

Varga Sándor képviselő megkérdezi, hogy miért csak 20l9-re vállalják.
DemjénnéMustos Beatrix jegzőválaszolva elmondja, hogy ez volt a feltétele apályéaatnak,
a következő évben eá lehet ismét tárgyalni és természetesen támogatni is a központi támogatas
és helyi teherbírás ismeretében. Bízik benne, hogy lesz ene lehetőség.
További kérdés,észrevételnem hangzott el.

A Képviselő-testületek a Borsodbótai Közös ÖnkormrányzatiHivatalköztisztviselői

vonatko-

zásában az illetményalap összegére vonatkozóan az alábbi döntéseket hozták:

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő részvételével,4 (néry) igen
szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül megalkotta a tl20t9. (I[.01.)
önkormányzati rendeletót a 20119.01. 01-től érvényesköztisztviselői illetményalapról,
mely a jkv. mellékletétképezi.

'bí.
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Sáta

Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő részyételével,4 (négy) igen
szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodá§ nélkül megalkotta a 3l20l9. (III.01.)
önkormányzati rendeletét a 20ll9.0l. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról,
mely a jkv. mellékletét képezi.

Uppony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fő részvótelóvel,3 (három) igen
szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül megalkotta a 312019. (III.01.)
önkormányzati rendeletét a 20lt9.01. 01-tőI érvényesköztisztviselői illetményalapról,
mely a jkv. mellékletétképezi,

3.)A Borsodbótai Közös Önkormányzati Hiva ta| 2019. évi költségvetésének
megtárgyalása
El őterj e szt ő : Demj énnéMust o s Beatrix j e g,lző

Gulyás János polgármester elmondja, hogy részletes anyagot tarthatnak kezükben a
Képviselők a Közös Hivatal 2019. évi költségvetésével kapcsolatosan. Visszautal az első

napirendi pontban elfogadott megállapodásra, melyben a lakosságarányos finanszirozíst
fogadtak el az állami támogatáson felüli hozzájérulás tekintetében. Eddigi tapasztalat az volt,
hogy Uppony utalta ahozzájarulást, Borsodbóta viszont ahíényző sáÁirésú.is finanszírozt4
hogy a REKI támogatásnál érvényesítenitudják. Ebben az évben kérnéa megállapodás szerinti
ftnanszirozást biztosítari. Az előterjesztésben látható, hogy Sáta létszáma 5 fő, Borsodbóta
létszáma a jegyzőve| 4 fő . A gazdá|kodási feladatokat a kolléganő nyugdíj mellett, megbízással
látja el, segítségrevan sziikség, mely az előzetes egyeáetés alapján működni fog, az upponyi
kolléganő és a sátai is segít. Ezt azért mondja el, hogy a Polgármesterek mellett a Képviselők
is átérezzék ahelyzetet Az együttműködésre úgy étzi és látja, hogy a szándék megvan, reméli
ezígy is lesz.
Szalmás Zsoltné polgármesterhozzáteszi, hogy tudjrák a problémát, évente el is mondja, hogy
a Közös Hivatalhoz a bevétel 50 %-át Sáta biztosítja, viszont kiadásban eznem nyilvanul meg
arányosan, most látja, hogy ez20l9-ben megfordul, hiszen alétszám 50%o-ot tesz ki náluk a
a lakosságarányos
kinevezett dolgozókka|, igy már egálban lesznek. Nem fog kötözködni
hozzájaru|áson, vállalható. Anól viszont ne feledkezzenek meg, hogy a megállapodásban eddig
1l3-1l3-Il3-ad aranyú ftnanszírozást fogadtak el, viszont 2018-ban ez lakosságarányosan lett

kimutatva, utólagos igazo|ás alapján így történt, de nem szabályosan ezek szerint. Egyetért
azza|, hogy valóban legyen havi szinten befizetve ahozzájárulés.

Szakács Lász|őné gazdálkodási ügyintéző elmondja, hogy Sátának a2017-es év van teljes
egészébenbefizetve, a 20l8-asra vonatkozóan van valamennyi teljesítve, de messze nem az
egész. 2018-ban Borsodbótának a2017-es és 2018-as évet is meg kellett ftnanszirozni, hogy
működni tudjon a Hivatal.
Szalmás Zso|tné polgármester elmondja még, hogy megpróbálják a ftnanszírozást biztosítani,
viszont eddig a megállapodással szemben SlYo-ot ftzettek az ll3-addal szemben, kéri a
beszámoló elkészítésekorerre visszamenőleg lépni a2018. év vonatkozásában.
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DemjénnéMustos Beatrix jegyző a Közös Hivatal költségvetését érintően az alábbiakkal
egészíti ki az előterjesztést és az elhangzottakat.
Valóban a megállapodásban ll3-Il3-1l3-ad arányú ftnanszírozást vállaltak, de a tavalyi évi
költségvetés elfogadásakor viszont lakosságaranyoshozzájérulás mellett döntöttek, a két döntés
nem volt szinkronban, azért kérte most, hogy mindkét szabályozás zlzonos legyen. Szeretné a

Közös

Hivatal működését szabályos keretek között biztosítani, althoz viszont az elfogadott
hozzájárulások biztosítástára van szükség, hiszen a Hivatal nem tud saját bevételt produkálni. A
bevételek esetében csak arra vállalhat kötelezettséget, amit a fenntartók elfogadtak, tehát,abban
az esetben, ha nem fizet valamelyik önkormányzat időben és finanszírozási gondok állnak elő,

Borsodbóta megállapodás, felhatalmazás nélkül nem utalhat a Hivatal ftnanszitozásara. Erre
sem Ő, sem a Polgármester nem jogosult ferrrrtartói döntés nélkül. Arra is felhívja a figyelmet,
hogy az önkormányzatoknak a működéstik során olyan feladatot kell vállalniuk, amit
mtiködtetni is tudnak, ezértkellmeghaározrti év elején a költségvetést, hogy világosan lássák,
mire mit költhetnek. Lehet egy önkormányzatnak szátmtalan intézménye, önként vállalt
feladata, de elsődleges szerve a Hivatal, e-nélkül semelyik másik sem fog működni. Kéri a
költségvetésben elfogadásra kerülő hozzajarulasok folyamatos teljesítését,hogy a működést
biztosítani tudják.

Babicsné Fodor Mária képviselő megkérdezi, hogy Borsodbóta nem

utalhat-e

pénzeszkőzátadással.

DemjénnéMustos Beatrix jegző elmondja, hogy a Hivatal finanszírozása a könyvelésben
intézményfinanszírozással működik, pétueszközátadásta sem kerülhet sor egyéb fenntartói
döntés hiányában.

Gulyás János polgármester szerint az előterjesztés és az elhangzottak megalapozottak, örül,
hogy Jegyző Asszony ez alatl a rövid idő alatt átlátta a Közös Hivatal működését és
ftnanszirozását.

Amennyiben nincs több kérdés,észrevétel javasolja elfogadásra

a

Borsodbótai Közös

Önkormányzati Hivat al 2019 . évi költségvetését az előterj esáés szerint.
Egyéb kérdés,észrevétel nem hangzott el.

A Képviselő-testületek

a Borsodbótai Közös

tár gy ában az a|ábbi döntéseket

ÖnkormányzatiHivaál 2OI9. évi költségvetése

hozták:

Borsodbóta Község Önkormanyzat Képviselő-testülete 4 fő részvételével,4 (négy) igen
szavazattal, ellenszavazat éstartőzkodás nélkül az alábbi döntést hoúa:
10 12019 .

Tárgy

:

aI.26. I határozat

Borsodbótai Közös

Önkorman

1.
(1)

y
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. évi költségvetése

Költségvetési bevételek és kiadások

Borsodbóta Község Önkormanyzat Képviselő-testülete a Borsodbótai Közös
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ÖnkormanyzatiBivatal
szeíint hatínozzíkmeg

(2)
m

e

Hivatal összes

^ e te

l l é kl

Hivatal) 2019. évi költsegvetését az alábbiak

50 941 184

Ft

Költségvetési bevétellel

50 941 184

Ft

Költségvetési kiadással

bevételét fonásonként, összes kiadását jogcímenként a hatarozat ].

alapj án hatát o zzák me g a képvi se lő

A Hivatal

(3)

(a továbbiakban

-te

stületek.

és Kirendeltségének működési kiadásait a központi költségvetési trámogatrásból

és a fenntartó önkormányzatok

a2. melléklet szeint

lakosságarányos működési hozzájérulásaiból biáosítja, melyet

fogadjak el.

(4)

A Hivatal működési kiadásai között nem terveznek felhalmoztísi célúkiadasokat.

(5)

A Hivatal létszámkeretét a 3. melléklet szerint hatfuozzák meg.

(

2.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(l) A Hivatal

költségvetésének végrehajtasáért a jegyző, a könywezetéssel kapcsolatos
feladatok ellátásáért a je gy ző felelós.

(2)

egyensúly megtartasa érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
^költségvetési
kísémia kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3)

A Hivatalnál jutalmazásrafordítható

és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres

személyi juttatasok előiranyzatánaklD%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatasok évközi
megtakadtása és a személyi juttatások előirínyzatában jóváhagyott fonás szolgálhat.
3.

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak
közötti
(2)

módosításráről, a kiadási előirányzatok
átcsoportosításról a képviselő-testületek döntenek.

képviselő-testületek a jővéhagyott kiadási előirányzatok közötti
^minden esetben fenntartják maguknak.

(3) A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai
előir ény zato k

e

saját hatáskörben

átcsoportosítás jogát

módosíthatók, a kiadási

gymás kö zött átc s oporto síthatók.

ts9. t\
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(4)

a költségvetési haározat

képviselő-testületek

^
átcsoportosités

átvezetéseként -

előirányzat-módosíüás, előirányzataz első negyedév kivételével negyedévenként,de

-

legkésőbb az éves költségvetési besámoló elkészítésének
hattíridejéig, december 3l-ei
hatállyal módosítjak a Hivatal költségvetési hatarozatát.Haév közben azOrszággyúlés a
hozzájarulások, ttímogatások előirényzatait zárolja, azokat csökkenti, tőrli, az intézkedés
kihirdetésétkövetően haladéktalanul a képviselő-testületek elé kell terjeszteni a
kö ltsé gveté si haténo zat módo

síását.

(5) Amennyiben a Hivatal év közben a költségvetési hatírozat készítésekornem
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról
te

(7)

a jegyző

a

ismert

Képviselő-

stületeket áj éko ztatj a.

Azelőfuányzat túllépésfegyelmi felelősséget von maga után.

4.

A Hivatal ellenőrzése

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

a belső kontrollrendszer keretében

valósul meg, melynek létrehozásáért,

működtetésért és továbbfej lesztéséért a je gy ző felelős.

Hatráridő: azonnal és 2019

.

december 31-ig

Felelős: DemjénnéMustos Beatrix jegyző
Sáta Község Önkormányzat Képviselő-testül ete 4 fő részvételével, 4 (négy) igen szavazattal,
ellenszavazat éstartőzkodás nélkül az aléhbi döntést hozta:
1612019 . (d.I.26. \

határozat

Tárey: BorsodMtai Közös

Önkormanyzati Hivatal 2019. évi költségvetése

2.
(2)

Költségvetési bevételek és kiadások

Sáta Község Önkormanyzat Képviselő-testtilete a Borsodbótai Közös Önkormanyzati
(a továbbiakban Hivatal) 2019. évi költségvetését az a|ábbiak szerint
batírozzák meg

Hivatal

50 941 184

Ft

Költségvetési bevétellel

50 941 184

Ft

Költségvetési kiadással

(n

09.

b-x h

17

Hivatal összes

(2)

m e l l é^
kl e t e

alapj an haténozzák meg a képvi selő -te stületek.

A Hivatal

(3)

bevételét fonásonként, összes kiadását jogcímenként a hatarozaí ].

és Kirendeltségének működési kiadásait a központi költségvetési támogatásból

és a fenntartó önkormányzatoklakosságaranyos

a2. melléklet szerint

működési hozzájtrulásaiból biztosítja, melyet

fogadjak el.

(4)

A Hivatal működési kiadásai között nem terveznek felhalmozási célúkiadásokat.

(5)

A Hivatal|étszénrtkeretéta 3. melléklet szerint határozzék meg.

(

2.

(1)

A

A költségvetós végrehajtásának szabályai

Hivatal költségvetésének végrehajtásáért a 1egyző, a könywezetéssel kapcsolatos

feladatok ellátasáért a jegy ző felelő

s.

egyensűy meglartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell

(2)

^költségvetési
kísémia kiadasok csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3)

A Hivatalnál jutalmazásrafordítható

és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres

személyi juttatások előirányzatínakl0%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatasok évközi
megtakaríüísa és a személyi juttatasok előirányzatában jóvahagyott forrás szolgálhat.
3.

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításaról, a kiadasi e|őirányzatok
közötti
(2)

átcsoportosításról a képviselő-testületek döntenek.

(3) A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai
előirányzatok egymás között

(4)

átcsoportosítás jogát

képviselő-testületek a jóvahagyott kiadási előirényzatok közötti
^minden esetben fenntartják maguknak.
saját hatáskörben

módosíthatók, a kiadási

átcsoportosíthatók.

A

képviselő-testületek a költségvetési haíátrozat előirényzat-módosítás, előirínyzatátcsoportosítás átvezetéseként - az e|ső negyedév kivételével - negyedévenként, de
hataridejéig, december 31-ei
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
hatállyal módosítják a Hivatal költségvetési hatarozatát.Haév közben azOrszággyulés a
hozzájárulások, támogatasok eIőirányzataít zátrolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetésétkövetően haladéktalanul a képviselő-testületek elé kell terjeszteni a
költségveté si határ ozat módo sítását.

(5) Amennyiben a Hivatal év közben a költségvetési

hatítrozat készítésekornem ismert

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tewezettő| elmaradnak, arról
te

a

jegyző

a

Képviselő-

stületeke t táj ékoztatja.
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(7) Az

előirányzat túllépésfegyelmi felelősséget von maga után.

4.

A Hivatal ellenőrzése

A költségvetés végrehajtásának ellenőruése

a belső kontrollrendszer keretében

valósul meg, melynek létrehozásáért,

működtetésért és továbbfej lesztéséért a j e gy ző felelős.

Határidő: azonnal és 2019 . december 31-ig

Felelős: DemjénnéMustos Beatrix jegyző

Uppony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fő részvételével,3 (harom) igen
szavazattal. ellenszavazat éstartőzkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

5

l20l9 . II.26. \ határozat

Tárgy : Borsodbótai Közös

Önkorman yzati Hiv atal 2019 . évi költségvetése

3.
(3)

Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a

Borsodbótai Közös

ÖnkormrányzatiHivatal (a továbbiakban Hivatal) 2019. évi kciltségvetésétaz a|ábbiak
szerint hatítrozzák meg:

50 941 184

Ft

Költségvetési bevétellel

50 941 184

Ft

Költségvetési kiadással

A Hivatal

összes bevételétfonásonkénto összes kiadását jogcímenként a hatérozat ].
l l é kl e t e alapj an hatfu o zzék meg a képviselő -te stületek.

(2)
me

Uppony

Költségvetési bevételek és kiadások

(3)

A Hivata1

önkormányzatoklakosságarányos
melléklet szerínt fogadják el.

és a fenntartó

a2.
(4)

és Kirendeltségénekműködési kiadásait a központi költségvetési támogatasból

működési hozzájárulásaiból biztosítja, melyet

A Hivatal működési kiadásai között nem terveznek felhalmozási célúkiadásokat.
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(5)

A Hivatal létszámkeretét a 3. melléklet szerint hatérozzák meg.

(

2.

A költségveté§ végrehajtásának szabályai

(l) A Hivatal

költségvetésének végrehajtásáért a
feladatok ellátásáért a jegy ző felelős.

jegyző, a könywezetéssel

kapcsolatos

(2)

egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosarr figyelemmel kell
^költségvetési
kísérnia kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3)

A Hivatalnál jutalmazásra fordítható

és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres

személyi juttatások előirányzatínaklD%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatrások évközi
megtakadtása és a személyi juttatasok e|őirányzatában jóvahagyott fonas szolgálhat.
3.

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkorményzat bevételeinek és kiadásainak módosítasaról, a kiadási előirányzatok
közötti
(2)

átcsoportosításról a képviselő-testületek döntenek.

képviselő-testületek a jővéhagyott kiadási előirényzatok közötti
^minden esetben fenntartjak maguknak.

(3) A Hivatal bevételi és kiadási előirányzaái
e|őir ány zatok

(4)

e

átcsoportosítas jogát

saját hataskörben módosíthatők, a

kiaűsi

gymas kö zött átc s oporto s íthatók.

A

képviselő-testületek a költségvetési hatánozat előirényzat-módosíás, előftényzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként, de
hataridejéig, december 31-ei
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
hatállyal módosítják a Hivatal költségvetésihatfuozatát.Ha év közben azOrszággnilés a
hozzájérulások, üímogatások e|őirényzatait zfuolja, azokat csökkenti, tőrli, az intézkedés

-

kihirdetését követően haladéktalanul

a

képviselő-testületek elé kell terjesáeni a

költségvetési hatarozat módosítását.

(5) Amennyiben a Hivatal év közben a költségvetési hatarozat készítésekornem

ismert

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettőI elmaradnak, arról ajegyző a Képviselő-

testületeketájékoztatja.

(7) Az

előirányzat túllépésfegyelmi felelősséget von maga uüín.

4.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A Hivatal ellenőrzése a belső kontrollrendszer

keretében valósul meg, melynek létrehozásáért,

működtetésért és továbbfej lesztéséért a jegy ző fel elő s.

39.
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Határidő: azowta| és 20l9 . december 31-ig
Felelős: DemjénnéMustos Beatrix jegyző

4.

)Indítványok, javaslatok

Gulyás János polgármester megkérdezi ebben a napirendi pontban van-e valakinek
észrev étele, hozzásző|ása, egyéb j avaslata.

Egyéb észrevétel,hozzásző|ás, javaslat nem hangzott el,
Gulyás János polgármester az együttes ülést 15.35-kor bezárta.

K.m.f.

§,tÁ

Szalmas
Sáta

@-

Jegyzo

