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JEGvzőKöNYV
Készült: Borsodivánka Község Képviselő-testÜletének

2015. november 23-án (hétfőn) 14.00 órai
kezdettel megta rtott testületi Ülésén.

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

Tanácskozási ioPeal ielen van: dr' Katona Kálmán vezető főtanácsos, Tiszai-csoport vezető
Nyikesné Sápi Melinda főtanácsos
oláh Gabriella főtanácsos
Hajdú József főmunkatárs

Jelen van továbbá: Kovácsné Szilvási lrén jegyzőkönyvvezető

Bogdán József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. Az 5 fő
képviselőből jelen van 5 fő' Polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Nemes Lajosné és Czövek

László képviselőket'
lsmerteti a napirendi pontokat. Javasolja a napirend elfogadását.

Az5tő Képviselő-testületi tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

Borsodivánka Közsée önkormá nvzata Képviselő-testü letének
4512015.( xl.23.) határozata

Napirend megállapítása

Napirend:

1. Előirányzat módosítás (A 201-5. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bogdán József polgármester
Referens: Nyikesné Sápi Melinda főtanácsos

2. Az Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata.
Előterjesztő: Bogdán József polgármester

Referens: Hajdú József főmunkatá rs
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3. Rendelet a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás feltételeiről
Előterjesztő: Dr. Katona Kálmán csoport vezető

4. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 20L6. évifordulójára érkezett pályázatok

elbírálása.
(Zárt űlés) Előterjesztő: Bogdán József polgármester

Referens: Dr. Katona Kálmán csoport vezető

5. Egyebek, kérdések, interpellációk

l. Napirendi pont: Előiránvzat módosítás.
2015. évi költséevetésről szóló önkormánvzati rendelet módosítása

Bogdán József polgármester felkéri Nyikesné Sápi Melinda gazdálkodási előadót, hogy tegye meg a

szÜ kséges tájé koztatást'

Nyikesné Sápi Melinda gazdálkodási előadó:

Tisztelt Képviselő-testület !

A képviselő-testÜlet 112015 (lll.0].') sz. koltségvetési rendeletében tervezett bevételi és kiadási

előirányzatunk 156 597 e Ft volt. Módosított előirányzatunk 20L5. évben 283357 ezer Ft.

A kiadási és bevételi előirányzatunk 283 357 ezer Ft-ra módosul. A változásokat a részletező melléklet

ta rta lmazza.

A módosítás az előző évi pénzmaradvány igénybevétele miatt vált szükségessé. A pénzmaradvány

felhasználás az eredeti költségvetésbe nem került betervezésre.

Az előirányzat módosítást törvények szabályozzák. A mellékleteket és az előterjesztést annak
megvitatása után elfogadásra javaslom.

Az5Íő Képviselő-testületi tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 5 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja:

Borsodivánka Község önkormánvzata Képviselő-testületének
7/2o15.(Xl.26.} önkormánvzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(l lt.1.} önkormányzati rende]et módosításáról

- a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi -
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ll. Napirendi pont: Az EsélvegvenIőségi terv felülvizseálata

Bogdán József polgármester felkéri Hajdú József főmunkatársat, hogy tegye meg a szükséges

tájékoztatást'

Hajdú József főmunkatárs:
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkozásának segítése, esélyeinek növelése alapvető
cél kitűzés, melynek megva lósításába n kiemelkedő szerepe Va n az önkormá nyzatokna k.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján
készül a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi

esélyegyenlőségi program a telepÜlési önkormá nyzatok szá mára.
A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok kÜlönös tekintettel a gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők, romák és a
mélyszegénységben élők csoportjára - nevelési, oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, szociális és

egészségÜgyi helyzetéről, valamint a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg határozni a

helyzetelemzés során feltárt problémák teljes körű kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a telepÜlési kisebbségi

önkormányzatok véleményét. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi
program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók,
célkitűzések összhangjá ról'
A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a meghatározott helyzet
esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szÜkség esetén felÜl kell
vizsgálni, iIletve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell

módosítani.
Borsodivánka község helyi esélyegyenlőségi programjában feltüntetett intézkedési terv a

mélyszegénységben élők, a gyermekek, a nők, az idősek, valamint a fogyatékkal élők
esélyegyenlőségét hivatott elősegíteni, megteremteni programokkal, intézkedésekkel. Az intézkedési
terv megvalósulása folyamatos, az adattáblák kiegészítése nem szükséges. Ennek értelmében
Borsodivánka Község Önkormányzata Képviselő-testÜlete 39Í2oI3' (X. 10. ) számú határozatával
elfogadott helyi esélyegyenlőségi program áttekintésre kerÜlt, felülvizsgálatát nem tartjuk
szÜkségesnek, így Borsodivánka Község helyi esélyegyenlőségi programja változatlan formában
hatályos'

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után a határozati javaslatot

elfogad ni szíveskedjen.

Az5fő Képviselő-testületi tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

Borsodivánka Község önkormánvzata Képviselő-testületének
4612015.( XI.23.) határozata

Borsodivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 39r2o1'3. (X.10.) számú határozatával
elfogadott Borsodivánka Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját áttekintés után nem kívánja
módosítani, az intézkedési terv folyamatos megvalósulását tekintve az adattábla kiegészítése nem vált
szükségessé, így változatlan formában elfogadja és felhatalmazza Borsodivánka község polgármesterét
aZ erre vonatkozó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2015. december 30.
Felelős: Borsod ivánka község polgá rmestere



lll. Napirendi pont: Rendelet a természetben nvúitott szociális célú
tüze!őanvae támogatás feltételeiről.

Bogdán József polgármester felkéri dr. Katona Kálmán csoportvezetőt tegye meg a szükséges
tájékoztatást:

dr. Katona Kálmán csoportvezető: A szociális célú tÜzelőanyag támogatás természetbeni
ellátásként adható, annak a személynek, aki a rendeletben meghatározott feltételeknek
megfelel.

Az5tő Képviselő-testületi tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 5 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja:

Borsodivánka Község önkormánvzata Képviselő-testületének
8/2015.(Xt.26.) önkormánvzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás feltételeirő!
- a rendelet a iegyzőkönyv meIlékletét képezi-

!V. Napirendi pont: Egvebek, kérdések, interpellációk

Bogdán József polgármester: A családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását
2016. január 1. napjától is a jelenleg működő Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás által
fenntartott Mezőkovesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el.

Az5fő Képviselő_testületi tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

Borsodivánka Község ön kormánvzata Képviselő_testületének
4712015. (Xl.23.) határozata

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatásifeladatok ellátása 2015. január t-jétől, a család-
gyermekjóléti központ feladatainak ellátása

].. Borsodivánka Önkormányzata a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátását 201'6. január 1. napjától is a jelenleg működő Mezőkovesdi Többcélú Kistérségi Társulás által
fenntartott Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján |átja el.

2. Borsodivánka onkormányzatának Képviselő-testÜlete felhatalmazza a polgármestert a

tová bbia kba n szÜ kséges intézkedések megtételé re.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
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Bogdán József polgármester: Településünk Karácsonyi ünnepsége 2015. december 18-án kerÜl

megrendezésre.
Javaslom, hogy a 0- 16 éves korú gyermekek 1000.-Ft értékben kapjanak mikulás csomagot,
családok részére 2000.-Ft értékű karácsonyi csomag kerüljön osszeállításra.

A testületi ülésen több bejelentés nem történt, Bogdán József polgármester megköszöni
képviselőknek a részvételt, a véleménynyilvánítást, és az [ilést befejezettnek nyilvánÍtja.

- kmf -

dr. Jakab Orsolya
jegyző távollétében

o^0U^/\
dr. Katona Kálmán

csoportvezetőiL.

jegyzőkönyv hitelesítők:
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Nemes Lajosnd
alpolgármestár

Czövek László


