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JEGYZÓKÖNYV
KészültBor§odbóta Község Önkormányzat
Képyi§ető-t€stületének
20l9, május 29-án 14,00 órai kezdettei m"gt"J"tt -ryiÜiii.i"Or
Az ülé§ helye: Borsodbótai Közös Önkormányzati
Hivatal hivataIi hel\ isese
]ó58 Borsodbóta. Széchenyi úil2.
Az ülésen me&ielentek:
Borsodbóta Község Önkormányzat Képvis€ló-testülele:
l,) Uul}ás János pol8ármester
2.) Kriston Béla alpolgármester
3,) Varga Sándor képviselő
4,t Sike Sándor Denes képViseIo

Az ülésre tanác§kozási joggal m€ghívottak:
1.1 Demjénné Mustos Beatrix
iegyzó

2,) S7akác§ Lász|óné gazdattádisi iigl intézO
3.) Culyás Dénesne szociális ügyintézö
4,) Varga Sándomé óvoda\,ezet8

GulyásJános polgármester köszönti

a

nyilt testületiülésen megielenteket, rnegállapítja, hogy

4 fő képviselöjelen van, az ülés határozatiépes,
Ismeneti a meghlvóban szereplö napirendi

iontokat, javasolja elfogadásra,
megkér<lezi van_e
-V"rt". --Beatrix
O"rie"ne
jegyzőt

valakinek egyéb jalaslata, Jegyz-öktinyv_vezetőnei

javasolja,
Egyéb javaslat nem volt.

NAPIRENDI PONTOKRA VONATKOZÓ JAVASLAT:
1.)Az önkormányzatadó§ságot k€letkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötele:zettség bemutatá§a
Előterjesztő: Gulyás János polgitmester
2,) Az önkormányzat és költségveté§i szervei 2018.
évi köIt§égveté§ének módosításának
megtárgyalása
Előterjesztő: Gulyás János polgármester
3, )Az önkormányzat é§ költ§égYeté§i szervei 2018.
évi gazdálkodásáról §zóló be§zámoló
megtárgyalá§a
Előterjesztő: Gtrlyás János polgármester
4.)

Az önkormányzat és kö|t§égvetési §zervei 20l8. évi bel§ő ellenórzési jelentésének
meg-

tárgyalá§a
E]dlerjesztoI Demjénné Muslos BeaLrix jegl zö
5,) A §zociá|i§ ellálásokról szóló rendelet módosításának
mfgtársalása
Elólerjes7toI Demjénné Mustos Bealrix jegy7ö

ly

4

Guiyás Dénesnészociáiis ügyintéző
6J"Eg}iittmiiködési megállapodá§
felü|viz§gá|ata

é§ módosítá§a a

Roma Nemzetiségi Ön-

Elóterjesztó: GuJyás J.inos polgiimester
7,)

Az önkormányzati feladat€llátást §zolgáIÓ
fejIe§ztések támogatására páIyázat
benyújtásának m€gtárgyalá§a
tloterJeszto: Culyás János polgármester

8.)

Indítványok, javaslatok

I

A Képviselo-lestülel a mephivó szerinti
napirendi pontokat es ajegyzdkönyv velerö
személ) ére
letl ]a\ aslatol 4 (nég) , igen egyhangú
szaVazanal ellogadia,

Döntés,.Épité§i beruházások m€gvalósítása
az EFoP-2.4.1-1ó-20l7-0004l azonosító §zámú projektben" elnevezé§ú
unió§ értékhatár
rri. rrr s."""r"tr
nyí|t közbeszerzési eljárásban
"r"ttr
EIőterje§ztő: GuIyá§ János poIgárme§ter
2.

Indítványok, javaslatok

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. Az önkormányzat

adós§á8ot keletkeztetó üryleteiből eredő
íizetésiköte|ezettség
bemutatása
Előterjesztó: CuIyás János polgiirmester

Gulyás Jáno§ po|gárme§ter tájékoztatja a
Képviseló-testületet, hogy a napirend tárgyalását

még a költ§égvetés elfogadása elött kellett
lett volna megtenrri, de e1.1,uai,iort pototni
,.tltséges, Tulajdonképpen a saját bevételek
és az adósságJt k"l"tk-t"t'
összevetése a
tárgya. Tudvalévő, hogy a két autó lizingelése
folyamatban van, a taur,irui
-uát;u a tou"tt"rti
évekre.vonatkozó kötelezettséget, az
egyik mikrobusz természete.l"

;il;;;;

oi'ri""i' o'-Ou' O"a'
Iízingelésre,míg a másik saját eíőből.
"
Emlékezteti a KépviseIó-te.iu'""i
rrirrl ,*r,u arr.sület éven belüli folyószámiahiteléhez kezességer
vállalt az önkormanyrai, ,,ii'uJr
eu"n teruti
hitelnem volt szükséges a kormányzati
",
engedély. A táblázatból láttutái. u t"r"rreguallura.nar,
hogy a 2019-es évre keletkeztet kötelezettséget,
Megkérdezi van* táe.,l"r.*a,"r.
Varga §ándor képviselő megkérdezi,
hogy az autók pályázatosak-e.
János polgármester elmondja, hogy a Transporter
igen, az pályázati finanszirozásbóI
a masik az saját. A Transportert is meg
t"t
mulá u"nni, uagy, touauutiringelni 2021-től, majd akkor dönteni
"t
fognak e; ügyt"n, r,o!y ho;y;l"rr""i""iin.

:ubás
kerüi lizingeleve.

h

Eryéb kérdés,észrevéte| nem volt.
Borsodbóta.Község Önkormányzat
Képvisgló-testüiete 4 (négy) i gen
szavazaílal ellenszavazaí
es tartózkodás nélkül az alábbi döntést
hozza:

z4l20|9. ( v.29. \ határoz^t
l

árgyi

Az

kötelezett§égeinek

önkormánvzat

bemutatá;a

áldÓ§§ágot

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

Borsodbóta Község Ön]<ormánvzat Kép]iselö-lestülete
az önkormányzat saiát bevételeinek
és adósságot keletkezretö üevleieihól
szárma7ó fizelési kcitelezenségeinek
bimulirtasál a
20Iq, évi költsegt etetéshez á határozat
mell"kl"i;;;;;l;iti;;;;;";;";"$J,,
Határidő: azonna]
Felelős: GLrlyás János polgármester

A határozat me]léklete ajkv, mellékletét
képezi.
2,) Az önkormányzat és kö|tségveté§i
szervei 20l8. évi költ§é8vetésén€k módo§ítá§ának
megtárryalása
Előterjesztő: Gulyás János polgármester

Gulyás János polgárme§ter kéíiszakács
Lászlóné gazdálkodási ügyintézőt, hogy
ismelt9sse

az előterjesztést az óvodára és az önkormanyzatra

vonatkozóan.

ü§/inté7.ő €lmondja, hogy a 2018. évi
zászámadás
tárpvalni a,2.018. évi toItiei""tei'.oaJriia".at]."ty
módositási lehetöség.
:oti]lan é,k"."tt b;;;;"';"'u"ii))'jllii''i"na"rt u. utot.o
tiuaa"i
cIöirányzatokat kell beepiteni a köllsegvelé.u..
r,,ogy .rini,.onüun't.gi.;;'k";t.i;"rirer."t.
vina
az óvodára, mind az öniormánvzatra in

:1:l1::
}U-'OTf
,gaz<lálkodási
elío8adasát
megelözöen
kell

n

..ly" Ké;;;,;il-;;;]; ;3rlilHT:li:T#ff 'ürff

:,:f TJ..,','j§""iáil3'j§:)
"
önkormány'alé
pedig összesséi-éhen mely lanalmaz7a
mind az óvoda mini a ki)zös hiratai
elöirányzatát is] uasgg,jas.- et
a táblázatok
1.oJ,§:;i*.'

a Jr.i"tá;;;áffi"i

Gulyás János polgármester megkérdezi van-e
kérdés.észrevétel
Egyéb kérdésészrevétei nem hangzott
el.

?:]::9o:,".í-:=

Önkormányzal Képviselő_testülete 4 ( négy)
ig9n sz,avazatía] ellenszavazat

e5 tartó7kodás néIküI az alábbi döntésl
hozza:

M

é. K"""h" 2018. évi költségvetésének

h

6

Borsodbóta Közseg Önkormán\.,al }<é,iselo-|estüiete
a Borsodbólai Napkö7iotthonos
Ovoda es.Konyha 20I8, evi
kólrségveLsét az alábbiak szerin;ffi;,í;;i""''.
Költségvetési bevélelek és Úadások
56,933,000.

- Ft

56,933,000. _

Költségvetési bevétel Iei

Ft

Költségvetési kiadással

áIIapíüa meg.
Határidó| azonnal
FeIelős: Gu]yás János polgármester
Varga Siindomé óvodavezetó

Borsodbóta Község Önkormánv7at
Képviselő-testülete az önkormányzat 20I8.
évi
költségvetésének módosításáról 4 (négy)
igen szavazattalellenszavazat és ta;ózkodás
nélkül
-iitormányzat
az., megalkotja a 4 /2019.(V3r.)
önkormányzati
és
költ§égvetési szervei 2018. évi költségvetéséró|".na"t"tet rril
;;k*.;;yzati
rendelet
módosításáró|.
.]

A rendelet

a

jkv. nellékletétképezi.

3,)Az önkormányzát é§ költségveté§i szervei
20t8. évi gazdálkodá§áról
megtárs/alá§a
EIőterjesztó: Gulyás János polgármester

Gulyás János po|gárme§ter

a

zárszámadás megtárgyaIása szorosan
j'il',." O' OU.",
""g-ajrűá.i'igyr,'liil

"l.nndj1_ _!ogy
kapcsolódik az előző napirendi ponthoz,
Kér"I

anyagot,

szóló beszámoló

",

LfuiT::^c"zdálkodá§i ügyintézó kiegészitésképpen
elmondja. hogy az óvoda és az
i:it_::
onl(ormány7at
20l8, évi beszámolóia a MagyaiÁllamkini!J,
.e.r#."giiiolisre került, és
jóváhagyák, Az ó\oda telje§ílese
ueua.ri oíauton
r.1,758.- Frban leljesült, Az ön}ormányzat összes.bevétele
loó,óóá.oóó.--i
]'u"i,
míg kiaaasa
]72.4lJ.000,- Fl-ban leliesüll. A7 önkormányzatnál
.rny.n pailaru,o[ kapcsarr maradt
pinzmaradr án1. mell á U",,a.oro
.,.l'
|i]:l.1,..,:'r:r*:] ":*lt
, b.,
elolranyzatál
nöVeli.
",Í"

ij,')jóJób:r;il."ffiislr

-

"'26I3;Ji;i;g.,.,

Gulyás János polgármester megkérdezi
van-e kérdés,észrevétel.
Egyéb kérdésészrevétel nem hangzott
el,

onkormányzat Képviselő-testüIete 4 (négy)
i Een szavazattal ellenszayazat
néIküI az alábbi dönlest hoz7a:

|orsi!!ta.]<ozle
es lanóz(odá5

h

2612019. (Y.29, 'l

határolat:
Tárgy: A Borsodbótai Napköziotthonos Óvoda
végrehajtása

l.
.
.

és Konyha 2018, évi költségvetésének

Borsodbota Kö7seg Önkormiinyzat Kep\ iselö-testülele
a Borsod bótai
l\apKozlotthonos 0Voda és Konyha 2018.
költségvetésének végrehajtását az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
a költségvetési beVételek teljesítését54.230.000.Ft-tal_

a költsegvelési kiadások

teljesitesél 5J.578,00o,-

f1-1al,

hagyjajóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyás János polglírmester
varga Sándomé óvodavezető

Bo§odbóta Község Ónkormányzat Képviseló-teslülele
költsé8vetésének módositásáról

az önkormányzat 20i8, évi
4 (négy) igen szavazatta] ellenszavazat és
tartózkodás néIkül

az megaikotja az 5l20l9.(Y.31.) önkormányzati
zárszámadásáról.

A rendelet

a

rendeletét az Onkorrninyzat ZOrt. Ovi

jkv. me||éklctét képezi.

5.) Az önkormányzat és költ§égvetósi §zervei
20l8. évi bel§ő €llenőrzési jelentésének
megtár§/alá§a
Előterje§ztő; Demjénné Mustos Beatrix jegyző

jes/zö tájekoztaúa a Képviseló-testületet, hogy
a belső ellenőrzé§i
az Ozdi Kisterség Többcélú Tár§ulásának Belső
Ellenőrzési isopottja megküldte,
20J8-ban elvégzett ellenőrzések összefoglalója. az
etóterjesziáen mindenki

P.rjun1:
bevamolót '"r]":,!eatrir
mely

a

megismerhette a beszámolót, javasolja elfogadásra.
B_orsodbóta Község

Önkoülányzat Képviselő-testüIete a Bolsodbóta Község
Önkormányzat és
köitségveté§i szervei 201l], évi belső ellenőrzéséről
szóló beszámolóil + 1negy; igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás néIkül
az alábbi döntést hozza:
l20l9. (y. 29.\ h^táíozat
algy| Az önkormányzat
onkormányzat 2018, évi belső ellenőrzési j elentése

21
l

Borsodbóta Község Önkormánvzat

Képviselő_testül ete az Ózd KistérségTöbbcélú
Társulásának Be]s<i Ellenorzési Cioponja
által készitett, a t uta.iiut' ,.]ietr"t" ,r..lnti
Köz;ég Önkormányzat 20l8. ér i belsö eIlenörzesi
lapaszliLlalairóI szóló
:,T]Pi:iqb9'a
§vcs ellenorzesl
lelenlésél.mel\ a7 örüormán)7al köteIezellsegváiIalás
szabáI)ozollsága.
házipénztát, pénztárkeze'és. évésheszámoló,
ii"it
.r"*"r"i"n",j."!it§
et.r,imotasu,
Napközionhonos ÓvodánáI i] köItségveles tervezese.
házipénztár. penzkezelés, eves be5lámolo
jogszabályszenisegének vizsgálatriri'
terjedt ki. jóváhagyj'a,

:T

h

Felelós: Demjénné MusIos Beatrix jegyzö
Határidö: azonnal

A

hatífuozat melléklete ajkv. me]Iékletét
képezi.

ó.) A szociáli§ e||átá§okról szóló rendelet módosításának
megtárgyalá§a
Előterjesztő: Demjénné Mustos Beatrix.jegyzó
Gulyás Dénesnészociális tlgyintéző
Demjénné Mustos Beatrix jeryzó emlékezteti
a Képviselö-te§tületet, ho8y az előzőekben
szó
kerül a §zociáIis ellátlásokól szóló rendelet módosításfuól.
er'
kapcsán az
előterjesztés szerinti ellátások módosításáía
"gi!r;"r*"
tettek javaslatot,
elkészitette a
rendelet módositásának tervezetét, Kéri
a Képviselők véleményit,

-"lr;;ú

varga sándorné óvodavezetó szerint baj lehet
a lemetési segélyből, aki ebben az évben
'- ''
kevesebbet kapott és megtudja az emelést,
]ehet elégedetlenkedni'f";,
Gulyás Dénesnészociá|is ügyintézó elmondja,
hogy az idén még csak 30,00o.- Ft-ot temetési
megállapitásra, nagyon alacsony j<ivedelemmlel
rendelkeztek az edaigi

i:ff'l"lTr'

sike sándor képviselőjónak tartja a módosításokat
é§ a temetési §egéIy emelését,ezzel olyan
réteg is. támogatható lesz, akik eddig mindenből
kimaladtak, rra"g"'.e.rJ.á örül az ilyen
dolognak,
amikor többet tudnak a lakosok részére nyrijtani.

1*"1u"u a"zdálkodási ügyilltéző hozzáteszi, hogy az éves szociális keret l l millió
rorlnl. eleB szep össze8. ebból szerinle adjanak
azoknak is, akik rendszeresen fizetik az adókat,
ne csak mindig egy réteg részesü|jön
a szociális ellátásokból,
|_11u_".1

varga §ándor képYiselő támogatja, hogy próbálják
meg az egységes temetési s€gélyt adni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el,

az önkormányzat2ol8. évi költségve_
::§:Ír::":"",,j::.^911T:t:::5:ryl*lő-testüIete
§J!l[^
lllouosllasarol 4 (negy) lgen szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az meialko9a a ó /20l9,(V.3I.} önkormánvrati
rendeletét ,"o"iaii.'
szoró 9/2015.
(lx.
l4.) önkormányzati

A rendelet

a

rendeletén;k módosításáról."

"I-I-1taJJi"ái

jkv, mellékletét képezi.

7,) E§r]ltmiikooesi megállapodás felü|viz§gá|ata
é§ módo§ítá§a a Roma Nemzeti§égionkormányzattal
Előterjesztő: Gulyás János polgármester

h

9

f.i,|Jilj;::"i,:1ilT§;ffi:'j
r"r ü

r,i,,gári

;.i;;;ffiffi:.Tf

Borsodbota.közseg

hogy.a megállapodá§ felülvi7§gálaút január
30_ig

:,:TilT'-fi [iTi.)il,..,:,:fl #*,-",,-;

Önkormányzat képviseló-testülete (négy)
4
igen szavazattal el]enszavazat

és tanózkodás néikül az alábbi
döntést hozza:

ffi,il"r"

*.rzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési
megállapodás

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselö-testülete
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
megköröfl
1ováhagyja.

együttmúködesi megállapodás módosítását
a határozat

-"U'iii'J"r*,'

'".^ut-

Felhatalmazza a polgrirmesten a
megállapodás egységes szerkezetének
aláirására.
Határidő: azonnal
Felelös: Gulyás János polgármester
A határozat mellékIete ajkv. mel|ékletétképezi,

8.) Az önkormányzati feladatellálá§t
szolgáló fejlesztések tám ogatásáfa pályáz^t
benyújtásának megtárgyalása
Előterjesztö: Cullás János polgármester

Gulyás János polgármester emlékeneti
a Képviselö-lestüleLet. hogy aZ elözó
lár8yallák máraz úIlelúiitás lehelösépéI

Erl"-i,l,Jt

"'ii,,Ö.,lí

üIesen

A pal}ázal I5
m illió forintig n1 úit lehetosécet.
o
I 5
öne.,;r.t. SS"" ".,"ie.
rumogl,"i*"g!.i,'ig,
"los
U"", O.;,r,",U
kéreIembe a Széchenvi úr 26813. es a Pplöi
"_os
út 5 Ib-os hrsz-"i i .,?il"r,.r..l"iir"i "
összköllseg
"''i"""."r.;
l7.609.3l3,- Ft, meiyhez 2-641.197 -,Ft.öneröt
"7
kell
u12,"rlái.
a a pályázat
benyújtását, hiszen az önkományzati
utak ereg ,"r., áiúp"ii;;;;"k.'"'"'"'

9"..ri9u9t",1o1ie Önkormanyzat KépviseIő-testülete

és knó7kodás nelkül a7 alábbi
dönlésl hozza:

4 (négy) igen szavazattal ellenszavazat

2%9r2,-íJJ9Jbé4?at

dffir.l'

ÖnkormánYzati l'eladatellátá§t szolgáló
fejlesztések támogatására pályázat

Borsodbóta Község Önkormánvzát Képviselő_testü]ete
az önkormányzatai feladatel|átást
,'o]gáló fejlevtesek támogatásáia pályázat",
"''- "-""'''r' o, ruu', nrr,tr. valamtnt a Borsodbók 5 lo
hrs7-u belreruleti urák r"rÚ,a.aru

"yúji;ii;;jil;;ilJn'áii

A

benyújtandó pályázat telies óroiek]köttsé8e
l7,609.3l3.- Ft, azaz Tizenhétmillióhalszá./k ilencezer-háromszázri)enhá..,Á
rol"i. i,"ryi"i Sor.idOui"'' Oi'rÍ, 'öukormány.,at

h
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Képviselö-Iestülete 2.641.397-

háromszazkilenven]lét foIint öneröt

.Fr,,. .u?u,

bi7tosít ttirrseguerése

Kettőmillió-hatszizncgyvene8yezer-

i.,ii;;.

Határidö: 20l9. május J l,
Felelcis: Cuiyás János polgármester

9.) Indítványok, javaslatok

Gu|yá§ János polgármester ernlékezteti
a Képviseló-testületet,
hogy a szünidei
gyermekélkezelésl eddig a MAMAS.Klt.."r.
'ililiollir".r,
ia,,al..i.
.,
ia,
r"o"n
oniormán)zat ózdi vállalkozótól szerzödéslervezetet.
aki
".
bor;dbólai
k<iröclesü,
mrir ttibb
rendezVényen vett részt vendéslátás s7e
ryua"g,
:
:,':."flr.i:Í
Asszony egyeztetett a ielenleei céspel *.n
'""gy"".
'
Uar;at
i"'"r',Ul
iiJi."
."',
Miskolc kömyéki teleptilésseivaniák tapcsotutÜ-.
,+1.1"ni.gi .r.rzOjer;,i.".Ú
""er""
'.'r]i
r.'''". :o_ig *or, a.
a sziinidö június kozepétól van. igy
a regi szerzodést fei r..rib-on"t# ""'"

ver.,eni.,,.,iffi:ii,il,i";ffiT,.,:i

*í?il

;í"lg9;

A KépviseIö-testüIet támogatia az elhangzottakat
és 4 (négy) igen szavazattal, ellenszavazal
Lanózkodás nelküI az alábbi határozatoiat
hozza:

é§

30/20l9. (V.29} határozat
I'árev: vállalkozási szerzcjdés szociális
szünidei étkezteté§re felbonlása
Borsodbóta Köz§eg Önkormánvzat Képviselő-testülete
a MAMAS-Food Kft-vel meglévő
Vállalkozási szerzödést szociális sztinidei
é**"ie.."iórÖ.;,rrir.lr,l,""iiur)i

,r*.,i",

Felhatalmazza a pol8iilmestelt, hogy
a döntésről a vállalkozót értesítse.
Határidő: azonnal
Felelós: Gulyás Jrinos polgiirmester

3l D0l9. (v ,29 .) h^tározat
Tárev: Vállalkozási szerződés gyermekek
szünidei szociális étkezteté§ének biztositás.ám
ÖnJ<ormányzat Képviselő-testülete a gyermekek
*l::O!:': Közseg
,
szünidei szociális
etkeztelésének
bizosilására Tóth BélánévállaIkorOr"i L :OOO"<i)O.-e-r.paj',
v-v'
/llPuu
tlezer lt ZS.') tOr
vállalkozói szerzödés( 20I9,június l5,

napjálól,

Felhatalmazza a polgármesten, hogy a döntésróI
a váIialkozót értesít§e,
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelós: Gulyás János p;lglármester

Gu|yá§ Jáno§ polgárme§ter emlékezteti a
Képviselő-testüIetet, hogy az önkoímányzat régi
szemétszállitó,teherautója a szennyviztelepen
van elheIyezve, a, É-nv.a.-ttilt uttutornrnut
J(,EZL§. nogyJo neven vennék. ha elkeriilne onnan, Szerinte
lehetne ajánlatot kémi értékesítésre.

11

Varga Sándor képvi§elő sze.int
abban
rninoe*eppen me!

t<er-;.diffi []"fiil|j.iflii'ot'

"sak

alkaírészneklehet jó, de

egyhangúlag egyén azza], hogy
a Polgármester kéúen\,ételi ajánlatot
a
vonarkozóan,

l^T|J].n:':r::].'
re8l teherauló ertékesitésére

Egyéb észrevétel,hozászólás, javaslat
nem hangzott el.
Gulyás János polgármester a nyílt
ülést l5,25-kol bezárta.
K.m.f.

/uq

Gul/s

Jritros

polftrmester

6-,:*i

q@

Borsodbóta Község Önkormányzatának
Polgármeslerétól
J658 Bo§odbóta, Széchenyi út i2.

MEGHivÓ
Bo$odbóta Község Önkormánvzata Kep,viselö-testületének
nyilt ülésétMagyarország helyi
20l t, évi clxxxlx. ,o",é.r;;.'§-;Í*;;;'"iáiituta.tti,o.u"n

:Í}|#ffii'il*.-óló

Az ülés he|ye: Borsodbóta Község Önkormány7atának
hi\atali helvi§éoc
]ó58 Borsodbóla. S,,échenyi ui+2.
Az ülé§ ideie: 2019, május 29. (szerda) du.
l4.o0 óra
NaDir€ndi

Dont iaYa§lat:

;]#;i:*--r"at

adó§§á8ot

keletkeztetó ügy|eteibóI eredő íizeté§i kötelezettség

Előterjesztö:

Gulyás János polgiirmester
2,) Az önkormányzat és költ§égvetési
szervei 2018. évi költ§égveté§ének nródosításának
megtárrya|á§a
Elöterje§áő; Gulyás János polgámester

)Az önkormányzat
megtárryalá§a
3.

é§ kö|t§égveté§i §zervei

20|8. évi gazdálkodásáról

§zóló beszámoló

FloterjeszLo: Gulyás jános polgármester

4.) Az önkormányzat
megtár§/alá§a

és költségYetési szervei 2018, évi belsó
ellenőné§i jelentésének

E|őterjesztő: Demjénné Mustos Beatrix jegyző

A szociális ellátásokról szóló rendelei;ódo§ításának
Előterjesztő: Demjénné Mustos Beatrix jegyző
5.)

megtárs/alá§a

Gulyás Dénesnészociális i,igyintéző
megállapodás felülvizsgálata és módosítása
a Roma Nemzeíiségi
3l*?#lT;j,:lir'
Elöterjesaö;

GuIyás János pol8ármester

7) Az önko_rmányzati fe|adatellátá§t
§zolgáló fejleszté§ek tám ogatására pályázat
b€nyújtásának megtárgyalá§a
Eldlerjes7lö| cullás János polgámesler
8,)

Indítványok, javasIatok

Borsodbóta, 20l9. május 24,

y

Az ülésr€ meghlvottak|
l. Kriston Béla alpolgármester

2,
3.
4,

sike sándor Dénes kéDviselö
Varga sándor képvisel;

Takács t§tván képviselő

Az ülé§re valameínyi napir€ndi

l,)

2,)

J,l

pont tárgyalá§ához tanác§kozási jogga l m€ghivollI

Demjénné Mu§tos B€atrlx iesvzó
Varga Sandome óvodaveziro'

szakac§ Lás7lóne galdálkodási üq\ inlezö

4,) Gul}ás Dénesnészociális üsvinú
5.) szllai Béla RNÖKflnöke

lrttNtÉ rt ív
készülíBor§odbótg kózség önkormónJluta

képviselő-lesíiiteléhek

2019. mdjus 294n
14.00 órai kezdette! megtqrtoll
n!íIr üIé§én

Gulyás Jan-i po[árrnester

Kriston Béla arpolgánnestel

Sike SánaolbenesTepvGB

d*+
L

C
Varga

Srinaoii$vGB

ttl-

q,4,

Ns

takács tstvrinEüselO-

Az iilésre tan?ÁkÜrisiJÓffi rneghivottaki

Oern;enne

Uustoi neat

liPffi

Va.ga S,inao.,re ouoau*r.t,i

Uo_*ga__
§zakacs

L,ászlóné@áEdái

GulyásDénesnéii"iáisiigyintéó-

Szita

BéliRNöK

ehoke-

b-},

Sá.d--J

Láuilw

l Sü*.-
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