
I

5.JEGYZőKÓNyV

Készült Bor§odbóta Község Ónkormányzata Képviselő-te§tületén€k
2019. február 26-án 16.00 órai kezdettel m€gtartott nyílt ülé§éról

JEGYZŐKÓNYV TARTALMA:

1.) Meghívó
2.) Jelenléti ív
3,) Borsodbótai Napköziotthonos ovoda 2019- évi költségvetésének előterjesáése:

szöveges indoklrás, hatrározAti jaya§lat, láblá?jaiolq óvodai emlékeáető
4.) A Bor§odbótai Napköziotthonos ovoda 2019. évi költségvetéséről szóló l1/20l9 . (

2019.II.26. ) határozat m€lléklete
5.) Az önkormányzal és költségvetési szeí,vei 2019. évi költ§égvetésének elóterje§áé§e:

szöveges indokliás, a folyamatbarr lévó páylázatok kiadlási előinínyzatai,
rendelettervezet, tábl{rzatok,

6.) Az önkormiinyzat és költségveté§i szeruei 2019. évi költségvetés&ől szóló 2D019.
(I .01.) önkormányzati rendelet

7.) A.2019. évi közbeszerzési terv előtedesáése: szöveges indoklás, határozati java§lat
melléklette1

8.) A 2019. évi közbeszerzé§i tervet elfogadó l2l2019. (ll26.)hatÁrozat m€lléklete
9.) A Közbe§zelzési szAbllyzAt előteúeszíése: szöveges indoklás, hat&ozati java§lat

melléklettel
1 0.) A Közbesz€zési szabályzatol elfogadó l3l20l9 . (I|.26.) hal&ozat melléklete
1 1.) Közbeszerzési eljá]ás megindíuása szegregált élethelyzetek felszámolá§a Bolsodbótlán

(EMA)" elnev€zésű, EFoP -2.4-1-1,6-201'1-0004l azonosítószimú projekt
szolgátatások be§zerzése kapcsán határozati javaslat

fl

] 1I/2019 . ( 2019.11.26. )
hatáíozat

Bo6odbótai Napköziotthonos Óvoda 2019. évi
költségvetése

2. 2/20l 9. (III.0l.) önkormányzati
rendelet

az önkormrányzat és költségv€tési szervei 2019. évi
költségvetése

3, l2l20l9 . ( 2019.1|.26. )
hatáíozAí

A 2019. évi közbeszerzési terv

4. l3l20l9 . ( 2019.11.26. )
hatiiozat

Közbeszeí zési szabály zAt

5. l4l20l9 . ( 2019.1|.26. )
batáíozAt

Közbeszerzési eüiirás megindítása szegregált
élethelyzetek felszímolása Borsodbóián (ERFA)"
elnevezésű, EFoP -2.4.1-].6-20I'l -0004l
ázonosítószámú projekt szolgáltatások beszerzése
kapcsán



JEGYZÓKÖNYV

Ké§zültBorsodbótaKözség Önkormányzat Képvi§elő-testületónek
2019. február 2ó-án 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülé§érőI

Az ülés helye: Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége
3658 Borsodbóta, széchenyi út 42.

Az ülé§en megielentek:

Bor§odbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
1.) Gulyás János polgrirmester
2.) Kriston Béla alpolgármestel
3.) Takács István képviselő
4.) Varga Sándor képviselő

Az ülósre tanác§kozá§i joggal meghívottak:

1.) Demjénné Mustos Beatrixjegyó

2.) Szakács Ltászlóné gazdálkodási ügyintéző

Gulyás János polgármester köszönti a nyílt testületi ülésen megielenteket, megállapítja, hogy
5 fő képviselő jelen van, aZ úlés határczatképes.
Ismefi€ti a meghivóban szereplő napirendi pontokat, javasolja elfogadásr4 megkérdezi van_e
valakinek egyéb javaslata. Jegyzőkönyv-vezetőnek Demjénné Mustos Beat x jegyzőt
javasolia.
Egyéb java§lat nem volt.

NAP]REND] PONTOKM YONATKOZÓ JAVÁSLAT:

1./ A 2019. évi költségv.etés megtár§ralá§a
- A Napköziotthono§ ovoda 2019. évi köItségvetésónek jóváhasrása
- Az őnkormányzat2019. évi költ§égveté§ének jóváhas/á§a

Előterjesáő: Gulyás János polglármester
2.1 A2019. évikőzbe§zerzési terv jóváha§/ása

Előterjesztő: Gulyás János polgármester
3./ A Közb€§zerzési SzabáIyzat jóváharyása

Előterjesáő: Gulyás János polgiármester
4./ Közbeszerzési €ljárás megindítása SzegregáIt élethelyzetek f€I§zámolása

Borsodbótáít (ERIA)" elnevezésű, EFOP -2.4.í-16-2O17 -0004l
azono§ítószámú projekt §zolgáltatá§ok beszerzése kapcsán

Előterjesztő: Gulyás János polgármester
5./ Indítványokojavaslatok

A Képviselő-testület ameghívó szerinti napirendi pontokat és ajegyzókön}"v vezető személyére
tettjavaslatot 5 (öt) igen egyhangú szavazattal elfogadja,
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rÁney,ltÁsnl ELF0GADoTT NAzIRENDI poNToK:

1./ A 2019. évi költ§égveté§ megtár§/alá§a
- A Napközioűhono§ ovoda 2019. évi költ§égvetésén€k jóváha§/á§a
- Az önkormányzát 2019. évi költségvetésénekjóváha§lása

Előterje§áó: Guly|á§ láno§ polgármester
2.1 A20I9. évikőzbeszerzé§i terv jóváhas.ása

Előterjesáő: Gulyás Jiinos polgármester
3./ A Közbe§zerzé§i §zabályzat jóváh.§lá§a

Előteíesztő: Gulyás János polgármester
4./ Közbe§zerzési €Ijárá§ megildítá§a szegr€gált él€thelyz€tek fel§ámolá§a

Borsodbótán @RFA)" elnevezésű, EFOP -2.4.I-16:2017 -0004I
azonosítósámú proj€kt §zolgáltatások beszerzése kapcsán
Előterje§ztő; Gulylá§ Jáno§ polgármester

5./ Indítványolq java§latok

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYAILÍSA:

l.) A 2019. évi kólt§égv.eté§ megtára/alása
- Á Napközioűhonos ovoda 2019. évi költ§égvetésének jóváha§/á§a
- Áz önkormányzat 2019. évi költ§égveté§ének jóYáhas/á§a

Előterj esáő: Gulyás Jrinos polgármester

Gulyás János polgármester először az Óvoda költség€tésének tárgyalfuát java§olj4 majd az
önkornányzati költségvetés m€gvitatá§át. várja az anyaggal kapcsolatos észrevételeket.

szakác§ Lászlóné g^zdáIkodási üryintézó az óvoda költségvetéséhezlnz,zászóIva ehltoldla.
hogy munkátatói döntésen alapuló kiegészítések keTültek tervezésT€ a nyugűj elótt áló
dolgozók rcszere.

Varga Sándorné óvodavezetó hozzáeszi, hogy még emell€tt a da:kál1o/o-os emelése is,
valamint az sNl-s gyermekekhez heti 3 órában gyógypedagógust kell alkalrnazni, aíni 293 ez€r
forint még plu§zban.

Gulyás János polgármester megjegyzi, hogy a 2018-as óvodai költségvetést tart]alékkal
fogadtik el, most meg hiány van.

szakács Lá§zlóné gazdálkodá§i üs/intézó hozÁleszí,hogy azé:rt, meít év elején nem k€rüt
tervezésíe a 20l8. mlírciu§ában felvéte]íe keriilt dolgozó bére.

Gulyás János polgármester sz€rint a jelenlegi költségYetés a tényleges állapotot tartalmazza,
bil sokat nem fudnak ezzel kezdeni. Javasolja elfogadlásra az óvoda költ§égvetését.

Gulyá§ Jáno§ polgármest€r megkérdezi val'-e egyéb hoz.zászÁIlis, javaslat.
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Egyéb hozzászólás, é§zrevétel nem éIkezett,

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselö-testülete a Napköziotthonos Óvoda 2019. évi
költségvetésének jóváhagyásáról 5 fő részvételével,5 (öt) igen §zavazattal, ellenszavazat és

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztal.

1112019.( 2019.1I.26. ) h^tároz^t

fiilgBorsodbótai Napköziotthonos Óvoda 20l9. évi költségvetése

1. Költségvetési bevételek és kiadások

(1)Borsodbóta Község Önkormányzat, Képvis€Iő-testület€ a Borsodbótai
Napköziotthonos ovoda (a továbbiakban ovoda) 2019. évi költségvetését az alábbiak
szeíint haálozza megl.

56 2l5 076 Ft Koltségvetési bevétellel

56 215 076 Ft Költségvetési kiadással

(2) Az Óvoda összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcimenként a határozat .l.

mellé klete alaplén hatirozzrilt meg a képviselő-testiiletek.

(3) Az Óvoda múködési kiadásait a központi költségvetési tímogatlásból és a fenntaíó
önkormányzat míiködési hozzíjárulásából biaosítj4 melyeí a2_ fuelléHet szerint fogadják
el.

(4) Az Óvoda múködési kiadrisai között nem terveznek felhalmoási célú kiadásokat.

(5) Az Óvoda létszámkeletét a 3. melléklet szeÁníbatározz,ik meg.

2. A költségyeté§ Yégrehajtá§ának szabályai

( 1) Az Óvoda költségvetésének végrehajtásáéIt az óvodavezető, a kön}.Wezetéssel kapcsolatos
feladatok ellátá5áén a jegyzö lelelös,

(2) A költségv€tési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísémi a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Áz Óvoda jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a Iendszeres
személyi jutta|ísok előiíalJl'yzaí.llnak I0%o-áí. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi
m€gtakadtása és a személyi juttatások előiúnyzatábanjóváűragyott fonás szolgálhat.

3, Az előirányzatok módosítása
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(1) Az önkolmányzat bevételeinek és kiadásainak módositásáról, a kiadási előir.inyzatok
közötti átcsopoítosításról a képviselő-testület dönt,

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát

minden esetben fenntartja magának.

(3) Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási

előirányzatok egymlá§ között átcsopoítosíthatók.

(4) A képviselő-testület a költségvetési hatáíozat előirányzat-módosítás, előirányzat
átcsopoítosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de

legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészitésének hatádd€jéig, december 31-ei

hatállyal módosítja az Óvoda költségyetési határozatát. Ha év közben az orsággyúlés a
hozájárulások, támogatások előirányzatait zírolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés

kihirdetését követöen haladéktalanul a képviseló-testületek elé kell terjesáeni a

költségvetési határozat módosítását.

(5) Amennyiben az Óvoda év közben a köItségvetési ha|ározat készítésekor nem ismert

többletbevét€lhezjut, vagy bevételei a tervezettól elmaradnak, arról ajegyző a Képviseló-
testületeket táj ékoztatj a.

(7) Az e|őííényzat tnllépés fegyelmi felelősséget von maga uíín.

4. A költ§ógvetés végrehajtá§ának ellenőrzé§e

Az Óvoda ellenőrzése a belsó kontrollrendszer keretében valósul meg, mel},nek létrehoásáéIt,
működtetésért és továbbfejlesáéséért a jegyzó felelős.

Hatráridó: azonnal és 20l9 . december 31-ig
Felelős: Varga Sriodomé óvodavezető

Demjénné Muslos Beatrix jegy7ö

A hatlározat melléklet€ a jkv.mellékletét képezi.

- Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének jóváhas/ása

Gulyás János polgárme§ter az önkormányzati költségvetéshez hozzászóIvalájékozlal:a
részletesen a Képviselő-testületet a 3 nagy pályiratól, nevezetesen:

- Az EFOP 1.6.2 - 16 -2017 00030 ,,Szegregát élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal (ESZA)" projektől, melynek me€yalósítrisi időtariama: 2018. április
01. - 202l. március 31., a pályázat kiadási előiranyzata22135 816.- Ft, mel}nek

Észletezését az előtetjesztés tarta7ínazza.

- Az EFoP 2.4.1. - 16 - 20l'7-0004I ,,SzegregáIt élethelyzetek felszímolása komplex
programokkal (ERFA)" projekt melynek megvalósítás időtartama: 2018. július 01. -

2020. június 31., kiadási előirányzata l64 368 200.- Ft.

r
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- AzEFoP 3.9.2 - |6 -20l'1 - 00020 ,,Humán kapacitások fejlesztése az Ózdi jrirásban"

projekt, melynek megvalósítris időtartama: 2018. szeptember 01. - 202l. június 30,,
kiadási előiÉnyzata 1 6 439 l19 .- Ft.

Az önkormányzat működésével és a pályrázatokkal kapcsolatosan a 2019. évi költségvetési
főösszeg 382.997,168,- Ft, az önkormányzat gazdálkodási a költségvetés bevét€Ii és kiadási
előiflínyzatait tekintve működőképes, hiránnyal nem teryeztek, a bevételek előreláthatólag
biztosítják a múködóképességet. Megkérdezi van-e észrevétel, kérdés, javaslat.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Borsodbóta Község Önkormányzat KépYi§elő-testülete 5 fő ré§zvételév€l, 5 (öt) igen
sza\|^zatt^l, ellen§zavazat é§ tartózkodá§ nélkül megalkotta a 212019. (l||.01.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat és köItségveté§i szervei 2019, évi
költségveté§éről, m€ly mellékleteivel együtt a jkv. mellékletét képezi,

3.) A 2019. évi közbeszerzési ten jóváharyása

Előterjesztő: Gulyás János polgármester

Gulyás János polgármester elmondja, hogy a közbeszerzési tervet minden év március végéig
kell elfogadni. A költségvetés készítésekor mrir áItalábaa ismertek az idei beruházások, tefvek,
a rendelkezésre álló fonások. Jelenlegi ismeletek szerint a szegrcgációs pályázatban a lakások
építése, a humán szolgáltatáso§ pályiaatbai az életvezetési és tanácsadási szolgáltatások,
rendezvényszervezési szolgáltaiások , kömyezetvédelmi képzési szolgátatások meghaladjáLk a
közbeszerzési értékhatárt, ezzel bhet tervezni, de év közben természetesen módosítható,
amennyiben újabb szolgáltatás, árubeszerzés vagy beruhrizás kerül kilátásba.

Amennyiben nincs más javaslat, javasolja elfogadásra az elóterjesáés szerinti közbeszezési
teNet.

A Képviselő-testiilet 5 fő részvételével, 5 (öt) igen §zavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a 20l 9. évi közbeszerzési íervtől az alá,Íbi húározaíot hozza:

12l 2ol9.( II.26.\ határozat

!!1g1 A 2019, évi közbeszerzési terv

Borcodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évle a határozat melléklete
szerinti közbeszezési tervet fogadja el:

F e|batalfiazza ajegyzőt, a terv helyben szokásos módon történő közzétételéíe.

Hatriridő: folyünatos
Felelös: Demjénné Muslos Bealrix jegyzö

A határozat melléklete ajkv. mellékletét képezi.
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4,) A Közbe§zerzési szabályzát jóváha§iása
Elóterjesáő: Gulyás János polgármestel

Gulyá§ Jáno§ polgárm€§ter táj ékoáatja a Képviseló{estületet, hogy a közbeszerz é§i eü á(ások
lefol},tatá§ára 

^z 
önkormányzatnak éívéíyes közbesz,erzési szabályzattal kell rcndelkemie,

amelyben rögzítésre kerülnek az eljánisba bevont személy€k és szervek. Az elóteTjesáés
szerinti szabályzat taltalmazzaaközbeszerzési törvény átal előírt hitériumokat. A döntéseket
szakértő bíníló bizottság véleményezi, melyhez a személyeket ajegyzőjelöli ki, az ajránlattételi
felhívásokban megfogalmazott feltételek alapj átt- Abérkezett ajánlatokól a biláó bizott§ág
véleménye ismeretében a Képüseló{estiilet dönt. Amennyiben nincs más javaslat, javasolja
elfogadásra az elóterjesztés szerinti közbeszeízési szabályzalot, ajava§olt két módo§íuí§§al.

Képviselő-testúilet 5 íö lészvételév€l, 5 (öt) igen szavazalla7, ellenszayazat és tartózkodris
nélkül a közbeszenési szabályzatról az alábbi hatÁlozatot hozzA:

í3l 2o|9.( II.26.\ határozat

I!óI§! Közbeszerzési Szabályzat j óváhagyása

Borsodbóta Község Önkorrruányz-at Képviseló-testülete a közbeszerzési eljáiások
előkészítésenek, lefol},tatlá§ának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjének, a nevében eljáró,

illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervez€t€k felelósségi körének és a
közbeszerzési eljárrásainak dokumentálrási rendjére a hatáEozAt melléklete §zerinti
Közbeszerzési Szabárzalot hagyja jóvá.

Határidó: folyamatos
Felelős: Demjénné Mustos Beatrix jegyzó

A hatlfuozat melléklete a jkv. mellékletét képezi.

5.) Közbeszerzési eljánás megindítása §z€regált életbebzetek felszámolása
Borsodbótán @RFA)" elnevezésú, EFOP -2.4.1-16:2017 -00041
azono§ltó§ámú proj€kt §zolgáltaíá§ok be§z€rzé§e kapc§án
Elóterjesáő: Gulyás János polgám€súer

Gulyás János polgárme§ter ájékoúAt:a a Képviselő-testiiletet, hogy a SzÉgeg;^í
élethelyzetek felszámolása Bo$odbótán (ERFA)" elnevezésíi, EFoP -2.4.1-16-2017-00041
azonosítószámú projekt §zolgáltaiások beszerzése kapcstín lehetóség van a közbe§zeízési
eljránis megindítására az alábbi cégek megkeresésével: a Nolik Corporation Kff, a Laurus
Building Kff, a Divál Kft, az Unisignal Kff és a 4G-Tech Kft. Javasolja ennek elfogadrását.

Egyéb kérdés, észrevétel n€m hangzott el.

Borsodbóta Község Önkormáúyzat Képviselő-testlit€te 5 fó ré§zvételév€l, 5 (ót) igen
szAyazAltal, ellens7Aya7At és taítózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

14 D0l9, ( u,26,\ határoz^t

r
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li!;g;Közbeszerzési eljárás megindítása Szegregált élethelyzetek felsámolása Borsodbótán
(ERFA)" elnevezésű, EFOP -2.4.1-16-2017-00041 azonosítósámú projekt §zolgáltatások
beszerzése kapcsán

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselö-testülete a ,,szegregált élethelyzetek
felszámolása Borsodbótán (ERFA)" elnevezésű,EFoP -2.4.1-16-201'1-0004I azonosítószímú
projekthez kapcsolódóan a szolgáltatrások beszerzése céljából a Kbt. l15. §-a szerinti
közbeszerzési eljrinás indít,

Az eljárásban ajánlattételre a Nolik corporation Kft{, a Laurus Building Kft-t, Divál Kfl-t,
Unisignal Kft-t és a 4c-Tech Kft{ hívja fel.

Határidö: azonnal
Felelős: Gulyás János polgfuríester

5.) )Indítványok, javaslatok

Gulyás Jáno§ polgárme§t€r megkérdezi ebben a napirendi pontban van-e valakinek
észí ey étel e, I\ozzászólása, egyéb j avaslata,

Egyéb észíevéíel, ho7:.Ászólá§, javaslat nem hangzott el,

Gulyás Jrános polgármester a nyílt ülést l7,35-kor bezárta.

4,!l
Gul/is János
poly'ármester

P",ffi4k"-""\*


