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6.JEGyZőKÓNyV

Készült Borsodbóta Község Önkormányzata Képviseló-te§tületének
2019. április 03- án 16.00 órai kezdettel megtart;ű nyílt üléséről

] I5/2019, ( IV,03. ) határozat Borsodbótai Napközi otthonos Óvoda és Konyha
zárva tartása

@
beiratkozási idópontja

@

2. l6120l9, (IV.03,) határozat

1 7/20l9, (IV.03,) halározat

1. 3/20l9. ( IV.05, )
önkormiinyzati rendelet

A szoclális e]latások helyi s7abályozásáról szóló
o/20l 5, { lX,l4, } önkormányzali rendelelének módosi-
tásfuól

@
póttas mepválas7tásá
Rákóczi Szövetség támogatása

5, l 8/20 l 9. (IV.03.) határozat

6. l 9/20l 9. (IV,03.) határozat

7. 20l20 l 9, (IV.03,) határozat Zempléni Tulipán Szociális szövetkezeti tagság

8, 2 l /20] 9. (IV.03.) határozat RTL Klub műsorban való megjelenés

l.) Meghívó
2.) Jelenléti iv
3.) Borsodbótai Napköziotthonos

határozati javaslat
Óvoda és Konyha zárvatartásának előterjesztése,

4.) 
_Borsodbótai Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2019, évi beiratkozásának

e|őterj esztése, határozati j avaslat
5,) Határozati javaslat ingatlanvásárláshoz , megosztási vázíajz
6,) A.szociális ellátá§ol helyi szabályozásáról ;óló 9/20l 5, ÜX. l4.) önkormányzati rende-

letenek módositá5ához rendeIet tervezel
7 ) A 3/29P^ !IV.05, ) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályoásáról

szóló q/20l5, ( lX.l4, ) önkormányzari rendeletének modositásáróI
8.) Helyi VaIasztási Bizottság tagjainak 1'elülvizsgálata, póttag megválasztása tfugyában

határoZati javaslal

JEGYZŐKÖNYV TARTALMÁ:
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JEGYZÓKÖNYV
Készült Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő+estületének

2019, április 03-án l6,00 órai kezdett€l megtartott nyílt ülé§éről

Az ülé§ hclyeI Borsodbótai Közös Önkormányzati I.Iivatal hivatali helyisége
3658 Borsodbóta. Széchenvi út 42.

Az ülésen megieleít€k:

Borsodbóta Község Önkormányzat Képvi§eló-tcstül€te:
J,) Gulyás János polgármester
2.) Kriston Béla alpolgármester
3.) Takács István képviselő
4,) Varga Sándor képviselő
5,) Sike sándor Denes képr iselö

Az ülésre tanác§kozási joggaI m€ghívottak:

l ,) Demjenné M uslos Beatrix jegyz<i
2, ) s7akács LAszlóne tsazdálkodási üg) intezö
3.) Varga Sándorné óvodavezetó
4.) Gulyás Dénesné szociális igazgatási ügyintézó

GulyásJános polgárm€ster köszöntia nyilt testületiülésen megjelenteket, megállapítja, hogy
5 1ó képviselő jelen van, az ülés határozatképes.
Ismerteti a rneghívóban szereplő napirendi pontokat, javasolja elfogadásra, megkérdezi van_e
valakinek egyéb .iavaslata. Jegyzőkönyv-vezetönek De;jénné 

-Mustos 
Beatrix jegyzőt

javasolja.
Egyéb javaslat nem volt.

1,1 Az óvoda lyári zárva tartásának é§ beiratkozá§ időpontjának
m€gtárgyalása
Elóterjesztő: Varga Sándorné polgámrester

2./ Közmunkaprogramhoz ingatlanvásár|á§ megtárgya|ása
Elöterjesztő: Guiyás János polgármester

3./ Térítési díjak megtárgyalása
Előteíjesztó: Gulyás János polgármester

4./ Szociális rendelet felülvizsgálata
Elóterjesztő| Gulyás János polgárme§ter

Gulyás Dénesné szociális ügyintézó
5,/ Helyi választá§i Bizottság tagiainak felülvizsgálata

Elóterjesztő: Dcmjénné Mustos Beatrix jegyző
6./ Indítványok, java§latok
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A Képviselő-testület a meghívó szeíinti napirendi pontokat és ajegyzökönyv vezető személyére
tettjavaslatot 5 (öt) igen egyhangú szavazattal elfogadja,

TÁRGYAÜSRA ELFOGADOTT NÁPIRENDI PONTOK:

l./ Az óvoda nyári zárva tartásának és beiratkozás időpontjának megtárgya-
lása

Előterjesztő: Varga Sándomé polgármester
2./ Közmunkáprogramhoz ingatlanvá§árlá§ megtárs/a|ása

EIőterjesztó: Gulyás János polgárnester
3./ Téríté§i díjak mcgtárs/a|ása

Előterjesztő| Gulyás János polgármester
4./ Szociáli§ rcnd€let felülvizsgálata

Elóterjesztó: Gulyás János polgármester
Gulyás Dénesné szociális ügyintéző

5./ Helyi Választá§i Bizott§ág tagiainak felü|vizsgálata
Előterjesztő: Demjénné Mustos Beatrix jegyzö

6./ Indítványok, javasIatok

1,) Az óvoda nyári záwa tartásának é§ beiratkozá§ időpontjának megtárgya-
lá§a

Előterjesztő: Varga Sándomé polgármester

Gulyás János polgármester kéri az intézményvezetőt, hogy ismertesse javaslatát.

varga sándorné óvodavezető ismerteti ajavaslatot, me|y ajkv, mellékletét képezi, elmondja,
hogy a tavaszi, nyári szünet időpontja már ismert, az őszi-télit még nem tudják pontosan, de
valószinű az elóterjesztés szerinti dátumok lesznek. A konyha és az óvoda nem mindig egyfor-
mán tartana nyitva, de ez része az előterjesztésnek,

Gulyás Jáno§ polgárme§ter megjegyzi, hogy hasonlóan az előző évekhí,z a iénntanó
részéről hozzák meg a dönté§t a tavaszi és nyári zárva tartásról, a későbbiekben pedig még lesz
lehetőség az öszi és téli zárva tanás megtárgyalására, Javasolja az előterjesztés szerinti
határozatot elfogadni.

Egyéb hozzászólá§, észrevétel nem érkezett,

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviseló-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Konyha
20l9, évi tavaszi és nyári zárva tattásáról 5 fő részvételével, 5 (öt) igen szavazattal. el|ensza-
vazat és tanózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

15 /2019. (Iv.03, ) határozat

Tárel: Borsodbótai \apközi Otthonos övoda és Konyha zárva Enása

@\
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Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-lestülete a Borsodbótai NapköZi otthonos

Óvoda és Konyha 20l9,évi tavaszi, nyári záwatanását az alábbiak szerint határozza meg:

Tavaszi zárvatartás időpontja:
Óvoda és Konyha: 2019. április 18 - április 23. (2 nap)

Nyári zárvatartá§ időpontjal

Óvoda: 20l9. július 01 - augusztus 16, (35 nap)
Konyha: 20l9, július 01 - augusztus 02. (25 nap)

Felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy a döntésről a szülóket hirdetmény formájában
tájékoztassa,

Határidő: azonnal

Felelős: Varga Sándorné óvodavezető

Gulyás János polgármester elmondja, hogy egyeztetett Varga Srindomé óvodavezetóvel a

beiratkozás idópontjáról, melyet szintén a fenntartónak kell meghatáIoznia, szeretné május 8-

l0 között megtartani, kéri a javaslatát jóváhagyni.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Borsodbóta Köz§ég Önkormányzat Képvi§elő-testülete a Napköziotthonos Óvoda beiratkozá-
sának idópontjáról 5 fó részvételével. 5 (öt) igen szavazattal. ellenszavazat és tartózkodás

nélkül az alábbi határozatot hoztaI

l6 /20l9. (lV.03. ) határozat

]!1g; A Borsodbótai Napköziotthonos Óvoda és Konl ha beiratkozási idtipontja

Borsodbóta Községi Önkormányzat Képviselő{estülete a Borsodbótai Napköziotthonos
Óvoda és Konyha 20l9l2020-as nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontját az alábbiak
szerint hagyjajóvá:

20I9. mójus 08- 10. (szer.la-csütöltök-péntek) l 0.00-I 5.00 óra közölt

Bor§odbótai Napköziotthonos Óvoda és Konyha Borsodbóta, Rákóczi út 76.

Felhatalmazza a polgármeslert, hogy a döntésről a szülőket hirdetmóny útján tájékoztassa.

Felhatalmazza az óvodavezetőt. hogy a beiratkozást végrehaitsa.

*\
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Határidő: azonnal

Felelós: Gulyás János polgármester

vargasándorné óvodavezetó

2,/ Közmunkaprogramhoz ingai|anvásár|ás megtárgyalása
Elóterjesztő: Gulyás János polgármester

Gulyá§ János polgármester emlékezteti a Képviseló_testületet, hogy az iskola melletti terü_
letre a helyi sajátosságokra épülő közfogla|koztatási program keretében szinpad építést válIal-
tak. Az iskola melletti 429ll hrsz-ú terület megosztása folyamatban van, aZ;lőzetes szakható-
sági engedély már megvan, ezzel a megosztás megtörténhet. A területből igy 239 m 2 -t tud az
önkormányzat megvásáIolni, javasolja ezt elfogadni, az árat 200,- Ft/m2 árban meghatározni.
így a területért 47,800.- Ft-ot fizetni,

További kérdés, észlevétel nem hangzott el,

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviseló-testülete a helyi sajátosságokra épüló közmun-
kaprogram megvalósításához szinpad építése kapcsán 5 fó részvételével, 5 (ö0 igen szavaza!
tal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

l712019. (IV.03. ) határozat

fllplngatlan vásárlás köznrunkaprogranrhoz

Borsodbóta Közsóg Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodbóta 429l| hísz-ú terület
megosztását követöen a határozat melléklete szerinti megosztási váztajz alapjál 239 m2
területet megvásárol a helyi sajátosságokra épülő közmunkaprogram megvalósításához szinpad
kialakítása céljából. Az ingatlant 200.- Ft/m2 áron vásárolja meg, összesen bruttó 47.8oo.- Ft-
os áron

Felhatalmazza a polgármester az adás-vételi szerződé§ megkötésére.

Hatáidó: azonnal

FelelősI Gulyás János po|gármester

3./ Térítési dijak m€gtárgyalá§
Előterjesztő: GuIyás János polgármester

Culyás Jáno§ polgármester elmondja, hogy a belső ellenőrzé§ kapcsán kifogásolták, hogy a
téritési díjak 20l5-től nem keúltek módositásra, szükséges azokat felülvizsgálni. Emlékezteti
a Képviseló-testületet, hogy a szociális étkeztetés léritési díjának megállapítá§akor a
jövedelemhatárhoz 5000.- Ft-os emelésektel 5 9/o-onként csökkent a hozzájárulás mértéke,
javasoija ezt 10 ezer forintonként lo 7o-os csökkenéssel módosítani, így a 20 sáv, lO-re
csökkenhetne.

Demjénné Mustos Beatrix jegző hozzáíeszi, hogy a térítési díjat a kapott költségvetési
támogatás és az önköltség alapján egy adagra jLrtó ebédre ke|| meghatározni, melyhez a
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személyi térítési dúak meghatározásakor az önkormányzat nyújthat kedvezményt, ehhez
viszont a szociáIis rendeletet kell módosítani. A gazdáIkodási ügyintézó részletesen kiszámolta
az adatokat.

Szakács Lászlóné gazdálkodási ügyintéző ismerteti, hogy az önkományzat 5.765.'173.- Ft
költségvetési támogatást kap 20lg-ben, Van 257 ellátási nap, 29 ftj ellátott egy napra 225 Ftjut.
Az önköltség a|apján egy ebéd ára 5'12.- Ft , A jelenlegi téritési dű 370.- Ft, javasolja ezt
megállapítani, aminettó összeg, Az önkormányzat 2018-ban 3.668.000, Ftté té§idíjat szedett
be. Javasolja Ó is a lO9lo-os hozzájárulás mértékét elfogadni.

Sike Sándor képviselő elmondja. hogy a legmagasabb térítési díj 470,_ FT, ezzel egy havi
összeg l 1.000,- Ft, nincs is ezzel baj, Ó isjónak látná, ha a sávos besorolást csökkentenék, ezzel
a támogatá§ok megmaradnának az ellátottaknál, de nem lenne ennyire szétszórva.

Szakács Lászlóné gazdálkodá§i iúgilltéző hozzáIeszi, hogy a gyermekétkezteté§ is az
önkormányzat feladata, így az óvodai és iskolai étkeztetést is meg kellett vizsgálni, Itt a
nyersanyag norma összege a téritési dü. Egyeztetett az élelmezésvezetóvel az iskolai
nyersanyag 340.- Ft, ez most is kijön ennyiböl, az óvodánál viszont nem, ott emelni szükséges
a 220,- Ft_ot 250 .- Ft-ra, Az oviban jelenleg egy gyerek fizet téritésidíjat, a többi kedvezmény
alapján ingyenesen étkezik.

Varga Sándorné óvodavezető elmondja, hogy az étkeztetésnél az egészséges étkezési
szabályokat is be kell tartaniuk, nagyon nehéz ilyen alapanyagárakkal biztosítani az előírtakat,
220,- Fl-ból már nem lehe( ezt megoldani,

Gulyás János polgálmester az elhangzottak alapján javasolja elfogadni a téritési díj
módosításával kapcsolatosan a rendeletmódosítást,

A Képviselő-testület 5 fó részvételéve1,5 (öt) igen §zavazattal, ellen§zavazat és tanózkodás
nélkül a téritési düakra vonatkozóan a szociális rendelet módositása kapcsán megalkotta a a

szociáli§ ellátások helyi §zabályozá§áról szóló
9/2015. (Ix.l4.) önkormányzati rendeletének módosításáró| a

3/2019. (Iv,05.) önkormányzati rendeletét, mely a jkv. mellékletét képezi.

4.)szociáli§ rendelet felülvizsgálata
Előterjesztö: Gulyás János polgármester

Gulyás Dénesné szociális ügyintézó

Gulyá§ János polgármester em]ékezteti a Képviselö_testületet, hogy a szociális rendelet
alapján települési támogatást tudnak nyújtani lakásfenntartási támogatá;, 8yógyszertámogatás,
iskoláZtatási támogatás, elemi kár esetén krízis segély, és temetési támogatás formájában-. Az
éIet igazolta. hogy ezen kivül előfordulhatnak olyan rendkivüli élethelyzetek,jövedelem kiesós,
mi egyéb, amikor segítségre van szükség a családoknál, A szociális ügyintéző átgondolta
czeket az eseteket és a szociális rendeIet felülvizsgálatával kapcsolatosan kiszült javaslattal.

Gulyás Dénesné szociá|is ü§/intéző az alábbiak mérlegelését javasolja:



temetési segélynél az ös§Zeget 12
a támogatás, a temetési költségek

a fiatal felnőttek iskoláztatási
óvodakezdési támogatása,
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ezer forintról 30 ezere emelni, nagyon régóta ennyi
pedig több százezres kiadások,

hozzájárulása, valamint az óvodá§ gyermekek

kórházi kezelés esetén, esetleg aki legalább 7 napig kórhrizban van kaphatna támogatást,
betegállomány esetén i§ van jövedelemkiesés, esetle8 amikor vaiakinek 1 hónapot
meghaladja a betegá|lománya kaphatna támogatást,
étkezési téritési díj hozzájárulás az óvodai, iskolai téritési dijakhoz,
szociális étkezteté§hez ho7,zájáílrlás a konyha zárva taltási idejében
a |akásfenntartási támogatást 6 hónapról l évre megállapitani.

Kriston Béla alpolgármcster megkérdezi kell-e ehhez forást biztosítani?

::'f":l :::T:íi:iális i8az8jtási üryinlézó elmondja. hogy nem. a központi költségvelési
tamogalas elegendö lenne ezek fi nanszírozására.

""l.Y:_llT: 
q:lqurmester jav25olj6, iogy az elhangzott támogatások beépítésével aKovelxezo ulesreJegylö asszon) készitse ela rendeletmódositási javasiatot.

A polgármesterjavaslatával a Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyetértett.

5.) Helyi VáLlasztási Bizottság tagiainak felülvizsgálata
Elóterjesztö: Demjénné Mustos Beatrix jegyző

:_.Tl:l:" Y",:,^ 1:1tl* i"rylö tájékoztatja a Képviselő-te§tületet, hogy május 26_án leszaz Luropa Parlamenti képviselók választása, ahol a szavazatszámláló biiottságoknak nagyszerepük le§z. A korábban megválasztott. bizott§ági tagokat ."gt",".t",' hogy t"gy"n.t
l:l]:l91::: j:9!lt elválialásával kapcsolatosan. eiy páu"e,;1;dj;u-jttátni u r"tuau,o,,Il§ly(tle nrasIK polta8 megvalaszlását javasolja az elöterjeszlés szerint,

Képviselö-testület 5 fo részvete|evel. 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat és tanózkodásnelkul a szavazatszámlálo Bizoüság, egyben Helyi Választási Bizottság tagjaivalkapcsolatosan az alábbi határozatot hozza:

l8/20|9. ílV.03. ) határozat
Tárev: Helyi Választási Bizottság tagjainak felülvizsgálata, póttag megválasztása

Borsodbóta^ Közseg Önkormányzat Kepviselő-testülete a Helyi Választási Bizott§ágbapóttagként Sass Peterné helyett Vadászné Hochstein Vónikái 
"ár".rw *"e,

Tagok:
Németh katalin
kövér Lászlóné
kriston Jánosné
koós Dénesné
Barta zsoltné

3658 Borsodbóta, Rákóczi úí l22.
3658 Bor§odbóta, Kossuth út 26.
3658 Borsodbóta, Kossuth út 32.
3658 Borsodbóta, Rákóczi út l37.
3658 Borsodbóta, Fenyves út 2.

\
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Póttagok:
VadáSZné Hochstein Mónika 3658 Borsodbóta. Kossuth út 3.

Határidö: azonnal
Felelős: Demjénné Mustos Beatrix HVI vezető

6.) lndítváíyok, java§latok

culyás János polgárme§ter_ tájekoztatja a Képviselö{estületet, hogy Rákóczi Szövetség
megkereste ot támogatási kérelemmel, A támogatásokat ukrajnai, felvidéki, és délvidéki
magyar,gyermekek ö§ztöndijtámo8atásáIa használnák, Véleménye szerint az önkormányzat
saját előből oda adhat támogatást, ahová akar, nem kell ehhez közvetítő szerv. Elmondta, hogy
Ab,afalváVal 

. 
testvértclepülések és nyújtanak részükre támogatást. Nem javasol a Rákóczi

Szövetségnek támogatást nyúitani, Kérdezi a képviselők véIeÁénvél,

Egyéb észrevétel nem hangzott el.

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő részvéte|ével, 5 (öt) igen
szavazattal, ellenszavazat és tartóZkodás nélkül a Rákóczi szövetség támogatása ügyében az
alábbi dönté§t hozta:

l9120l9. (lv,03. ) határozat
Tárgy: Rákóczi Szövetség támogatása

Borsodbóta Közseg_Önkormányzat Kepviselő-testülete a Rlíkóczi szövetség támogatási
kérelmének nem ad hel}t,

Határidő: azonnal
Felelós: Gulyás János polgármester

Gulyás János polgármester továbbítja a Zempléni Tuliprin szociális Szövetkezet
megkelesé§ét, mely szerint kérik az önkormányzitot, hogy a Szociá|is szövetkezetnek
legyen€k,tagiai, men kell egy önkolmányzati tagság ehhez, Ö]NOp pályázat fog készülni és
ehhez kellene, a törvényes létrehozáshoz kell egrönkormányzatnak'tagjanak lenni.

Takács I§tván képviseló megkérdezi, hogy bővebbet tudna-e mondani, mit takar a pályázat,

Gulyás János polgárme§ter nem tud bóvebb információt nyújtani.

Egyéb észrevéteI nem hangzott el.

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviseló-testülete 5 fő részvételével, 5 (öt) igen
szavazattal. ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zempléni Tulipán szociális szövetkezethez
való csatlakozás kapcsán alábbi döntést hozta:

20120l9. (Iv.03. ) határozat
Tárgy: Zempléni Tulipán Szociális Szövetkezeti tagság

\
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Borsodbóla község Önkormányzat képviselő-testülete a zempléni szociális szövetkezethez
kiván q561.k.rr1

Felhaíalmazza a polgármester a csatlakozással kapcsolato§ eljárásra.

Határidó; azonnal
Felelős: Gulyás János polgármester

Gulyás János polgárme§ter tájékozlatja a Képviselő-testületet, hogy az RTL Klub két hetem^egkereste. hogy a Magyar Faluak program teieteben szerepelIrein'e'ótl 
""áó-a", 

a"200_000, FI+AFA,lenne a düa. a k<ivikezőnek p"aig.ai-ZSó.ijöó.-'ri*-Áii.. ver.rneny"szerjnl a7 önlormány7al nem tud erre Iorrást biztositani.

Egyéb észrevétel nem hangzott el.

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviseló-testülete 5 fó részvételével, 5 (öt) igen
szavazaííal, ellenszavazaí és tartózkodás nélkül az RTL Klub csatornán valj megjelenéssel
kapcsolatosan az alábbi döntést hozta:

!ilg: RTL Klub műsorban való megjelenés

P:,:9999* Község Önkormányzal Képviselö-testülete a Maglar Falvak páIyá7at kapc§án azRTL Klub müsorban nem kiván ripontár megetennt,

Határidó: azonnal
Felelős: Gulyás János polgármester

Gulyás János polgármester tájékoztaüa a Képviselő-testületet, hogy az Ózdi Kistérségben

5itek|nló 
a, kistérségi falvakra könyvtári program keretében irájus S]án sorsoatOta

bemutatkozására fog sor kerülni. Az 1-1,5 órás proglam törteneti es kjtr,rraiis temutatkozástjeient, melynek keretében egyeztetett már, Az iskola igazgató vállalja a torteneti temutatast,
lenne zongora fellépés, a Szirom Zenekar 1átszana 2-3.ra.o,, e. u 

'"r.plrtl. 
hires szülöttje,Makovics Dénes is el tud iönni a délutáni órákra, Kérdezi egyetért-e u t"rttit"t 

"r".I, 
uugyvalakinek van más elképzelése.

A Képviseló-testület 5 igen szavazattal egyhangúan egyeté az eihangzottakkal.

Egyéb é§zlevétel, hozzászólás, javaslat nem hangzott el,

Gulyás János polgármester a nyílt ülóst l7,15-kor bezáita.

^ 
err_"-\.-_J,______

Demjénné$4ustos Beatril

?l/20l9. (IV.03. ) határozat

cúkffio,
polyírmester

K.m.1]

jegyzó


