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JELENLÉTI ÍV
Készült Borsodbóta Község önkormányzara Képviseli;-testületének
2019. óplilis 03,őn
1ó,00

óíai kezdettelnegta olt nyílt üléséh

Gulyá§ János polgármester

Kliston Béla alpolgármester

§iki

Srindo. Dénes képuiselő

C!^ C,y_,

Varga Sándor képviseló

Takács Istvan képviselö

Az ülésre tanác§kozá§i joggal meghivottak:

Mustos Beatrix
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U.rlOne
§ám7-.

jegyzö

ö*qÉ\

gurd. tii,

Vo-rgaSándornéóvodauezetó

GulyÁ Do,e*é ,ro"iális ügyintézó

UOn,qFr OarcJo,-,_'

ELÓTERJESZTES
Készült Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. április 03. napján tartandó ülésére

Tárgy:

A

tartáSa

Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha 2019. évi zarva

Tisztelt KépViselő-testüIet

!

Nyári zárás tervezett időpontja
ovoda: 2019, július 01 - augusaus l6, (35 nap)
Konyha: 2019. július 0l - augusztus 02. (25 nap)

A

nyári időszakban alacsony létszám esetén az ővoda zá.r:a taft. Az ővoda
épületeinek üzemeltetése a nyári zárva tartás alatt szünetel, Ekkor történik
az
éves felújítás,karbantartás, nagytakarítás. Ez idő alalí az óvodában
meghatározott napon ügyelet tartása délelőtt 800-1200 óráig műkódik. A nyári
záíva íaííásalatt a hivatalos ügyeket aZ intézményvezetője, illetve az általa
kijelölt személy intézi.

A

nyári zárás időpontjáról hirdetmény ill. online formájában

facebook) tájékoztatjuk a szülöket,

(faliújság,

(Fenntarlóijóváhagyás, szülők igényeinek előzetes felméréséhezigazítottan.)

Az iskolai szünetek alatti nyitva tartás

Az iskolai

szünetek időtartamát

a

tanév rendjével az emberi erőfonások
minisztere minden év augusztusában EMMI rendelet formájában halározza meg.

Következésképpen a tavaszi szünet időponda meghatározásra került, az őszi és a
téli szünetek időtartama azonban még nem iSmeretes, csupiiLn tájékoztató j ellegű.

Az iskolai tavaszi, őszi és téli szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a
nevelési év közben az óvodai élet zavaítalan működését biztosítva, de az
ésszerűségés takarékosság jegyében felmérjük a várható létszámot.

Amennyiben a gyermekek létszáma a 6 főt nem éri eI, az intézmény záIya
tal:..
Minden esetben megtörténik a szülők igényeinek és a várható létszámnak
a
felmérése.

Tavaszi zárás tervezett időpontja:
Óvoda és Konyha: 20l9. április 18 - április 23. (2 nap)
(Fenntartói jóváhagyás, szülők igényeinek előzetes felméréséhezigazítottan.)

Ószi zárás tervezett időpontja:
ovoda: 20l9, októbeí 28 - október 3 l. (4 nap)
Konyha: (Fenntartóijóváhagyás, szülők igényeinek előzetes felméréséhezigazítottan.)

Téli zárás tervezett időpontja:
Ovoda és Konyha: 2019. december 23 - 2020. január 03. (5 nap)
(Fenntartói jóváhagyás, szülők igényeinek előzetes felméréséhezigazítottan,)

A tavaszi, őszi, téli zárva tartásról a fenntartó dönt. A Szünetek időpontjáról a
szülőket legalább 7 nappal előtte tájékoztatjuk hirdetmény, illetve online
formában (faliúj ság, facebook).

A fentiek

alapján javaslom a Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha
Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha zárva tartástinak elfogadását,

Borsodbóta, 20l 9. április 2.

Varga Sándomé
óvodavezetó

Határozati iavaslat
/2019.

E!&

(

)

határozat

Borsodbótai NapköZi otthonos Óvoda és Konyha zárva tartása

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodbótai Napközi otthonos
Óvoda és Konyha 20l9. évi zárva tartását az alábbiak 5zerint határozza meg:
Tavaszi zárvatartás időpontja:
Óvoda és Konyha: 2019. április 18 - április 23. (2 nap)

Nyári zárvatartás időpontja:
Óvoda: 20l9.július 01 -augusztus 16. (]5 nap)
augusztus 02, (25 nap)
Konyha:20l9.július

0l

Ószi zárvatartás idópontjal
Óvoda: 2019, október 28 - október 3l. (4 nap)
Konyha: -

Téli zánatartás időpontja:
Óvoda és Konyha: 20l9. december

23

2020.január 03. (5 nap)

Felhatalmazza áz intézményVezetőjét, hogy a döntésről a
formájában tájékoztas5a.

Határidó: azonnal

Felelősi Var8a sándorné óVodavezető

§zülóket

hirdetmény

Ti§ztelt Képviselő-te§tület

!

Az óvodai beiratkozással, felvét€llel, az óvodai jelentkezésekkel kapcsolatos szabályokat a
201], évi emzeli köznevelésről szóló íöNény (loróbbiakban: N*/,), valamint a nevelésioktatási intézménlekműkötléséről és a köznevelési intézményeknévhasználalról szóIó
20/20 1 2. (WII.3 1.) EMMI rendelet (tovlibbiahban: Rendelet) lartalmazza.
Az Nkt. alapján az óvodai felvétel az óvodában való jelentkezés alapján történik. Az óvodába
fel. Az óvoda felveheti azt a gyemeket

a gyermek harmadik életévénekbetöltése után vehetó

is, aki harmadik életévéta felvételtől számított fél éven belül betö|ti. feltéve, hogy minden, a
településen található hároméves és annál idósebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető, A gyemeknek abban az évben, amelynek augusztus 3l. napjáig a harmadik
életévétbetölti, a nevelési év elsö napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
kell részt vennie, A felvétehől, az átvételről az óvoda vezetője dönt,

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt

a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében Lalálhaíó. Az óvodába felvett gyermekek
csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményénekkikérése mellett
az óvodavezető dönt. A szülő gyermeke óvodai felvételét,átvételétbármikor kérheti, Az
újonnan jelentkezó gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik,

Rendelet 20, §-a (l) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásfa a táígyéváprilis 20-a és
május 20-a között kerül sor. A fenntartó áz óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai
jogvi§zony léte§íté§ével ö§§zefüggó eljárá§ról a beiratkozá§ első napját megelőzően
legalább harminc nappal közlcmónyt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
valamint közlemény vagy hirdetmény közzététclét kezdeményezi a fenntartásában múködó

A

óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon,

A Rendelet íalíalmazza a beiratkozással kapcsolatos szülői

kötelezettségeket. és tartalmazza
az óvoda vezetője beiratkozással kapcsolatos kötelezettségeit, valamint a gyermekkel
kapcsolato§ döntések meghozatalára vonatkozó eljarási szabályokat is.

A

fenntanó az Nkt 83, § (2) bekezdés b, pontja alapján meghaíározza a gyermekek egy
idő§zakon belüli óvodai felvételének idópontját.
ovoda beiratkoási időpontjának egyeztetve az óvoda vez9tójével -javaslom

Az

a

2019, móju§ 8-10-ig (szerda-csütöflök-péltek)

10.00-15.00 óra közötti

időpontban.

A beiratkozás helye Napköziotthonos Óvoda és Konyha ]658 Borsodbóta. Rákóczi

út 76.

Kérem a Képviselő-testületet . hogy az előterjesztést megtáIgyalni szíveskedjen és hozza
meg döntését az alábbi határozati javaslat alapján:

lIatározati iaváslat

(

) határn7áí
TárgY: A Borsodbótai Napköziotthonos Óvoda
12019.

és Konyha beiratkozási időpontja

Bo§odbóta,,Kö7^égi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodbótai Napköziotthonos
ovoda és Konyha 20l9l2020-as neve|ési évre vonatkozó beiratkozás időpontját
az
alábbiak szerint haryja jóvá:
2019. május 08-10. (szerda- csütö ök-péntek) 10.00-1s.00 óra között
Bor§odbótai Napköziotthono§ Óvoda és Konyha Bor§odbóta, Rákóczi út
76.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a szülőket hirdetmény
útján tájékoztassa,
Felhatalmazza az óvodavezetőt, hogy a beiratkozást végrehajtsa.

Hataridő: azonnal
Felelős: Gulyás János polgármester
VargaSándome óvodavezetö

Borsodbóta, 2019, március 28,

Gulyás János
polgármeSter

2

[Iatározati iavaslat:

7/20l9. (l1.06,) határozat

lilgA

Borsodbóta 42 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerzódés felbontása kapcsán ingatlan
nyilvántartási bejegyzés

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviseló_t€stülete a Horváthné Budai Juliannával, a
Borsodbóta 42, hrsz-ú ingat|an adásvételi szerződésének 2018,január3l-i felbontása kapcsán
hozzájarul ahhoz. hogy az érintett ingatlanra vonatkozóan a bejegyzési eljárás megszüntetésre
kerüljön az ingatlan nyilvántartásban,

Határidő: azonnal
Felelős: Gulyás.Iános polgármester

Település neve : Barsadbóta község

Leniczki Attila e,v,

belterülel

3625 Óz.l KJúdy Gy ú! 11.
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Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő_lestületének
/2019.( .)önkormányzatirendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
9/20l5. (lx.14.) önkormányzati réndéleiénekmódo§itásáról
Boísodbóta Község Önkormányzatának Képviselő{estúlete a szociális igazgatásról és szociális
e|látásokról szóló 1993, éVi lll, törvény a 92, § (1) bekezdés a) pontjában, a ,l15. § (3) bekezdésében,
a gyeímékek Védelmélől és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI, tóNény 151, § (2f)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Valamint az AlaptöNény 32, cikk (2) bekezdésében a
meghatáro2ott feladatkörében el]árva a §zocié|is ellátások helyi szabályozásáról szóló 912015.|lx.14.J
önkományzati íendelet módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

r.

§

Borsodbóta Község Önkormányzat KépViselö téstülete a szociális ellátások helyi szabá|yozásáról
szóló 9/2015,(lX,14,) önkormányzati rendelétének1., 2, melléklete helyébe e rendelet 1,, 2, melléklete
lép,

E Rendelet 2019, május

01

Gu|yás János

pol9ármeter

2.§
nap]án lép halályba, és az azt köVetó napon hatályát Vesztl.

Demjénné l\/lustos Beatrix

jegyzó

A rendelet kihiídetve:
Borsodbóta, 2019, április
Demjénné ML]stos Beatrix
)egyző

/2019,

2,

(

.) önkormányzati rendelet

1.

§zámú melléklete

A,Bo§odbótai Községi Önkormányzat által szociális alapszol8áltatásként
biztosított
etkeztetés intézményi terítésidijána-k osszege
z019, májLrs 01, nafrijioi-siÓ,-'r*i"il"o"a
--

A Borsodbotái

EIIátott jöVedelme

Iforint/hó

jltrl

§7ó.iálic .,"^.-^,^,,.,,._,,,_. biztosított
.. ,'
,.-,.1l.j?.:":'l1ll:,1r::"'Sáltatásként
i^nn 1. ÉÁ 1
300.-forint/ebéd

Kozségi Önkormjnvzat

étkeztetés nversanvaekÖltsépé
nversánvágunn.u"" ,n.,
2o,1 ;
Á

Az önkormányzat által biztositott
kedvezmény az intézményitérítési
.l

30.000, forintie
30,001 - 40,000.-forintig
40.001 - 50.00o.-forintig
50,001 - 60,000,_forinti8
60,001 - 70,000,-forinti8
70,001 - 80,000,-forinti8
B0,001 - 90,000,_forinti8
90,001 - 100,000,,forintig
100,001 -120.0oo,-forinti8

120,001.-forinttóI

íi o/"_h.n

90
B0
70

60
50
40
30
20
10
0

/2019.(

.)

önkormányzati

rendelet 2. számú melléklete

A Borsodbótai_Községi Ónkonrrányzat által

a gyernlekek napközbeni 9llátá§a keretében biztosított
szeíVez€tt Óvodai intéZnényi étkeztetés, valamint a szervezett iskolai
intézményi étkeáetés
intézményitérítésidija, vala,niDt Dyersanyagköhsége

20l9. május 0l, napjától
l,/ s,erv€zctt
és epYben

óvodai inlézményi étkczt€tés ós iskolái intézményiótkeztctés intézményitéritési
dija
nv€rsrnv2oLölf.éo^.

Ellátá§ megnevezés€

Szervezett óvodai intézményiétkeztetés

Ellátás napi intézményitérítésidíja, es/ben
nyer§anyagköltség€
napi háromszori étkezésesetén: 25o.-forint

-

Szervezett iskolai intéznényiétkeztetés

ebból:

ebéd
íízóni
uzsonDa

I2o,-forint
55._forinl

7s--forint

napi háío,nszori étk€zés esetén| 340.-foriní

-

ebból:

ebéd
tizórai
uzsonna

2o5.-lorint
60,-forint
75,,forint

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/20,19. (lv.05.) önkományzati íendeleie
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
9/20í5. (lx.í4.) önkormányzati rendeletének módositásáról
Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviseló{estülete a szociális igazgatásró| és szociális
ellátásokíól szóló 1993, éVi lll, törvény a 92, § (1) bekezdés a) pontjában, a 115, § (3) békezdésében,
a gyermekek Védelméró| és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997, éVi Xxxl, törvény 151, § (2f)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Valamint az Alaptöfuény 32, cikk (2) békezdésébena
meghatározott feladátkörében eljáNa a szociális ellátások helyi szabá|yozásáról szóló 9/2015,(lX,14.)
önkormányzati íendéletmódo§ítását az alábbiak §zérint rendeliel]

1.

§

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviséló testúlete a szociális éllátások he|yi szabályozásáíól
szóló 9/2015,(lX.14.) önkormányzati rcndeletének 1., 2, melléklete hélyébee rendelet 1,, 2, melléklete
lép.

2.§
E Rende|et 2019, május 01, napján lép hatályba, és az azt követö

napon hatályát veszti,

í}".rlt_t.démjénnbMustos Beatrix
)eqyző

A rendelet kihirdetve:
Borsodbóia, 2019, ápri|is 05.

O

sj-t-u1^tt"*Ü-

DemJénné M!stos Beatíi{

je9yzó

3/2019. 0V. 05.) ónkormányzati rendelet

1,

számú melléklete

A Borsodbótai

Kőzsé8i Önkormányzat által szociális aIapszolgáltatásként biztosított
étkeztetés intézményi térítésidí,ának össze8e 2019. május 01, napjától 37o.-forint/ebéd

A Borsodbótai
étkeztetés

Közsé8i Önkormányzat által szociáli5 alapszotgáltatáskónt biztosított
költsége 2016, ianuár hó 1, na ától 300,-forin ebéd

Ellátott
'óvedelme
Iforint/hó

Az önkormányzat által biztosított
kedvezmény az intézményi térítési
díj %,ban

30.000,-forinti8

90

30.001 - 40,000,-forinti8

80

40,001 - 50,000.-forintig

70

50,001 60,000.-forinti8

60

60,001 - 70,000.-forintig

50

70.001 - 80.000.-forintig

40

80.001 - 90.000,,forinti8

30

90.001 100.000.-forintig

20

100.001 -120,000.-forintig

10

120.001,-forinttól

0

3/2019.(IV. 05.) önkormányzati

rendelet 2. számú melléklete

A Boísodbótai Községi Önkormányzat által

a gyermek€k napközb€n
i € llátása keretéb€n biáosított
szeíVezett óvodai intézményiétkeáetós, valamilrí a szeívezeft iskolai intézményiétkeztetés
iDtézményi térítésidija, valamint nyersanyagköltsége

2019. május
I./ szerv€z€tt

0l.

napjától

óvodai intézményiérkezt€tés és i§ko|ai intózménvi étkezt€té§ intézményitérítésidíja

Ellátá§ m€gncvczé§e

El|átá§ napi intóZményi térítésidija, e§/ben

nyersanyagköltség€

Szeívez€tt óvodai intézményiétkeztetés

szerve7,ett iskolai iDtéanényi étkeztelés

napi háromszori étkezésesetén: 25o.-forint

-

ebből:

ebéd
tizóíai
uzsonI]a

l20.-forint
s5.-forint
75,-forint

napi háromszor' étkezésesetén: 340,-forint

,

ebből:

ebéd
íizóíai
uzsonna

205,-foíint
60,-forint
75.-forint

Eorsotflőtai !{ebi,láksztási Irota'lezetője
3658 Eorsoűőta, Szécfrenyiút42,
Telefon/Fax:Oó

2ll2333l68

e-mail: bbotaph@gmai|.com

Ti§ztelt Képviselő{estületl

A

választási eljárásról szóló

szavazatszámláló

20l3. évi XXXVL törvény 23-25. §-a rendelkezik

bizottságok megválasztásáról.

a

A törvényi rendelkezés értelmébena FIVB tagjait és póttagiait a települési önkormányzat
képviselő-testülete váIasztja meg, szemé|yükre a HvI vezetője teszjavaslatot,
A tagok személyére benyújtott indítványhoz módositó java§lat nem nyújtható be.

A korábban megvála§ztott HVB tagiai megkeresésre kerü|tek, nyilatkoztak arra vonatkozóan,
hogy tudják-e vállalni a feladatot, A tagok mindegyike vállalja továbbra is, Sas Pétemé
póttag.. hogy. tudja vállalni, helyette javaslom Vadászné Hochstein Mónikát póttagként
megválasztani.

Határozati javaslat:
/2019. (Iv.03, ) határozat

TárgY: Helyi Választási Bizottság tagjainak felülvizsgálata, póttag megválasztása
Borsodbóta_ Község Önkormányzat Képviseló-testülete a Helyi Választási Bizottságba
póttagként sass Péteméhelyett vadászné Hochstein Mónikát választja meg:

Tagok:
Németh katalin
Kövér l-ászlóné
kriston Jánosné
koó§ Déne§né
Bana zsoltné

3658
3658
3658
3658
3658

Borsodbóta,
Borsodbóta,
Borsodbóta,
Borsodbóta.
Borsodbóta,

Rákóczi út 122.
Kossuth út 26.
Kossuth út 32.
Rákóczi út ]37.
Fenyves út 2,

Póttagok:
Vadászné Hochstein Mónika 3658 Borsodbóta. Kossuth út 3.
Határidő: azonnal
F€lelős: Hvl v€zetó
Borsodbóta. 20l9. nárcius 28-

HVl

