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JEGYzőKöNYV
Borsodivánka Község Képviselő-testületének
2015. október 19-én (hétfőn) 14.00 órai

Készült:

kezdettel megtartott testületi i.ilésén.
Jelen

vannak:

Bogdán József polgármester, Nemes Lajosné alpolgármester, Mezeiné Hegedűs Csilla
képviselő, Czövek László képviselő, Barta Tamás képviselő.

Tanácskozási ioggal ielen van: dr. Katona Kálmán vezető főtanácsos, Tiszai-csoport vezető
Nyikesné Sápi Melinda főtanácsos
Kovácsné Szilvási lrén jegyzőkönyvvezető

Jelen van továbbá:

Bogdán József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. Az 5 fő
képviselőből jelen van 5 fő. Polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Mezeiné Hegedűs Csilla és
Ba rta Tamás képviselőket.
lsmerteti a napirendi pontokat' Javasolja a napirend elfogadását.

Az5fő Képviselő-testületi tagból

5 fő

vett részt a szavazásban, és 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

Borsod|vánka Község önkormá nvzata Képviselő-testü letének
39/2015.( x.19.) határozata

Napirend megállapítása

Napirend:
l

.

2.

Előlrányzat módosítás (A 20 l 5. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előterj esáő: Bogdan József polgármester
Referens; Nyikesné Sápi Melinda fotanácsos

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulássa| kapcsolatos döntések.
Előterj esáő

3'

Óvodatársulásról

4.

Egyebek, kérdések, interpellációk.

hozott határ ozat visszavonása.
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Bogdan JÓzsef polgármester

Előterj esztő : Bogdán József polgármester
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Napirendi pont: Előiránvzat módosítás.
2015. évi költséevetésről szóló önkormánvzati rendelet módosítása

Bogdán József polgármester felkéri Nyikesné Sápi Melinda gazdálkodási előadót, hogy tegye meg
szÜ kséges tájé koztatást.

a

Nyikesné Sápi Melinda gazdálkodási előadó:
Tisztelt Képvise|ő-testület

!

A

képviselő-testÜlet 1'/2015 (lll.1.) önkormányzati rendeletében tervezett bevételi és kiadási
előirányzatunk 1-56 597 e Ft volt. Módosított előirányzatunk 2015. évben 260o72 ezer Ft.
A kiadási és bevételi előirányzatunk 260 o72 ezer Ft-ra módosul. A változásokat a részletező melléklet
tartalmazza.
A módosítás költségvetésünk működési és a felhalmozási részétis érinti.
Működési kiadásaink emelését az év elején nem tervezett betegszabadság, táppénz összege, illetve a
dologi kiadások kis mértékűemelése teszi szükségessé.
Felhalmozási oldal' Tárgyi eszközök, illetve kis értékűtárgyi eszközök beszerzése vált szÜkségessé,
mely előirányzatunk módosítását eredményezi.
Bevételi oldalon a legjelentősebb módosítás az iparűzési adó miatti változás, mely az eredetileg
tervezettnél magasabb osszegben folyt be.

Az előirányzat módosítást törvények
megvitatása után elfogadásra javaslom.

Az5fő Képvise!ő-testületi tagból

A

szabályozzák.

5 fő

me|lékleteket és az előterjesztést annak

vett részt a szavazásban, és 5 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotia:

Borsodivánka Közsée önkormánvzata KépviseIő-testületének
6/2015.(x.22.) önkormánvzati rendeIete
az Önkormányzat 2015. évi köItségvetéséről szóló
L l 2ot5.(lll.L ) ö n ko rmá nyzati re nd e et m ód os ít ásár ől
- a rendelet a jegyzőkönyv mellékletétképezil

ll.

Napirendi pont: A Mezőkövesdi Többcélú KistérségiTársulással
kapcsolatos döntés

Bogdán József polgármester: Borsodivánka Önkormányzata a Gyermekvédelmi törvény és az
Szociális törvény hivatkozott rendelkezései alapján felülvizsgálta a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátásának módját, a szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött
ellátási szerződést.
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás szociális alapszolgáltatást a Mezőkövesdi Többcélú
KistérségiTársulás által fenntartott Mezőkövesdi KistérségiSzociális és Gyermekjóléti Szolgálat látja

el

Borsodivánka közigazgatási területén - az ellátási igényeknek megfelelően

megá llapodásba n foglaltak szerint.
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Társulási

Az előbbiekben foglaltak értelmében- a rendelkezésünkre á|ló jogszabályok ismeretében - tehát
Borsodivánka önkormányzata Vonatkozásában a jelenleg működő Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi
Társulás által fenntartott Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat a feladatok
ellátására a 2oL6.január 01-től hatályba lépő változásokat követően is alkalmas lesz.

Az5fő Képviselő-testületi tagbót

5 fő

vett részt a szavazásban, és 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

Borsodivánka Közsée önkormánvzata Képviselő-testületének
4012015.( X.19.) határozata

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata
1. Borsodivánka Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény 174. $ (5) bekezdése' valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szőlő 1993. évi III' törvény 136. $ (9) bekezdése értelmében felülvizsgáltaacsaládsegítés
és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját' szewezeti kereteit és az e feladatokra
kötött ellátasi szerződést.

2. A

felülvizsgálatot követoen megállapításra került' hogy Borsodivánka Önkormányzata
vonatkozásában a jelenleg működő Mezőkövesdi Többcélú KistérségiTársulás által fenntartott

Mezőkövesdi KistérségiSzociális és Gyermekjóléti Szolgálat a feladatok ellátására a 2016. január 01tőlhatálybaLépő változásokat követően is alkalmas lesz.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

lll. Napirendi

pont: Óvodatársulásról
visszavonása

hozott határozat

Bogdán József polgármester: Önkormányzatunk 201-4. december 22-én hozott határozatot,
melyben az Óvodai társulás kiválásáról döntött. Az határozattal kapcsolatban az Egerlövői
önkormányzat nem tette meg a szükséges intézkedést. Nem reagáltak a határozatunkra, viszont
mostanában hoztak egy határozatot, hogy a társulásból kilépnek december 31-el.
Értelmezhetetlen jogi helyzet jött létre, minek következtében mind a két társulást érintő
_
határozatot vissza kell vonni, a miénket is és az Egerlövőit is' A visszavonás után tesszÜk meg
Egerlövő Önkormányzatával egyeztetve

-

a sziikséges lépéseket,intézkedéseket.

Az5 tő Képviselő-testületi tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozzaz
Borsodivánka Község onkormánvzata Képviselő-testületének
41l2015.{ x.19.} határozata
az 56 | 2o14.(xl l. 22. } hatá rozat hatá lyon kívü l helyezéséről.

't*
4r"
l:,.

1

".rr!

,.:::.,

t! iri,!3,.J't

az Egerlövő-Borsodivánka Óvodafenntartó
hatályon kívÜl helyezi. A döntésről
határozatát
hozott
56l2o1'4.(xll.22')
Társulásból való kilépéséről
Egerlövő Önkormányzatát és az Óvodafenntartó Társulás társulási tanácsát értesíteni kell.
Borsodivánka Önkormányzat képviselő-testÜlete

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
lV. Napirendi pont: Egvebek. kérdések.interpellációk

Bogdán József polgármester: A Borsodivánka Sportegyesület a cégbíróságon bejegyzésre kerÜlt. Az
adószám kiadását követően kerÜlhet sor a bankszámla megnyitására.
Az Egyesületnek költségvetést kell készíteni.
Javaslom, hogy az önkormányzat támogatás címen 200.000.-Ft-ot adjon át a SportegyesÜletnek.

Az5fő Képviselő_testületitagból

5 fő

vett részt a szavazásban, és 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

Borsodivánka Község önkormánvzata Képviselő-testületének
4212015.( x.19.) határozata

Borsodivánka Község önkormányzata a Borsodivánka Sportegyesület részére200.000.-Ft
támogatást állapít meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Bogdán József polgármester: A helyi önkormányzatok szociáliscélú tÍ.izelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott támogatási igényÜkkel kapcsolatban vissza
nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk. A támogatás osszege: 390'525.-Ft, amit
123 q barnakőszén vásárlására használhatunk fel.

A szétosztáshoz segítségÜladtuk a 2015' január hóban lakásfenntartási támogatásban részesÜlők

névsorát, va lamint telepÜlésünk lakóinak névsorát.
Javasolnám, hogy a szociális tüzelő támogatásban részesülők névsorát úgy állítsuk össze, hogy
elsősorban a közmunkások, a nagycsaládosok, családosok, valamint a lakásfenntartási támogatásban
részesÜlt rászoruló személyek kapjanak a tÜzelőből.

Az eddigi szociális kiadásainkat felÜl kell vizsgálni, mivel az erre a célra járó támogatást év végéigfel
kell használni.

Mezeiné Hegedűs Csilla képviselő: A 2010-ben történt árvízőta tudomásom szerint nem történtek
munkálatok a gát rossz állapotának javítása érdekében. Az újbóli árvíz településünket nagyban
veszélyeztetné'
Bogdán József polgármester: Az Egri Vízügyi lgazgatóság felé már korábban jeleztük a problémát, azt
a választ kaptuk, hogy a gát megerősítésére,javítására pályázati keretek között van lehetőség.

Térségiprojektbe az érintett telepÜlések polgármesterei is társultak

a

probléma megoldása

érdekében.
Ú1ból fetves zzÜk a kapcsolatot a Víztigyi lgazgatóságga l az Ügy megoldása érdekében.
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testületi ülésen több bejelentés nem történt, Bogdán József polgármester megköszöni
képviselőknek a részvételt,a véleménynyilvánítást, és az Ülést befejezettnek nyilvánítja.
kmf

dr. Jakab Orsolya
jegyző távollétében

Úr--rl\--\
Kálmán

dr. Katona

csoportvezető

3#M

Jegyzőkö nyv h itelesítők:
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Mezeiné Hegeőűs csilla
képviselő
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