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Borsodivánka Kozség Képviselő-testületének
2015. december 14-én (hétfőn) 14.00 órai
kezdettel megtartott testületi Ülésén.

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

Tanácskozásijoggal ielen van: dr. Katona Kálmán vezető főtanácsos, Tiszai-csoport vezető
Nyikesné Sápi Melinda főtanácsos

Jelen van továbbá: Kovácsné Szí|vási l rén jegyzőkönyvvezető

Bogdán József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. Az 5 fő
képviselőből jelen van 5 fő. Polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Barta Tamás és Mezeiné
Hegedűs Csilla 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;

Borsodivánka Község önkormá nvzata Képviselő-testületének
51/2015.(xll.14.} határozata

Napirend megállapítása

A telepiilési képviselők Ídjékoztatója a vdlasztópolgtirok részére a képviselői ÍevékenységüktőI.

KÖzmeghallgűtds (A lakosstÍg és a helyben érdekelt szervezetek képviselői u helyi köxiigyekeÍ érintő
ké rdés e ket és j avaslutot tehetn e k.)

I.

)

3. 2016. évi belső ellenőrzési terv.
Előterjesztő: Bogdán József polgármester



4. Kistérségi társulási megállapodás módosítása.

5. Egyebek, kérdések, interpellációk.

Előterjesztő: Bogdán József polgármester

l. Napirendi pont: A települési képviselők táiékoztatóia a választópolgárok
részére a képviselői tevékenvségükről.

dr. Katona Kálmán csoportvezető: Felkérem a Tisztelt Képviselőket, hogy tartsák meg a

tájékoztatóju kat.

Nemes Lajosné alpolgármester: 2015. évben rendszeresen részt Vettem a testületi üléseken, a

hozott döntésekről a telepÜlés |akóit megfelelően tájékoztattam, lehetőségemhez képest segítséget
nyújtottam. A Nyugdíjas Klub, a Faluszépítő Egyesület munkájában, továbbá, az év során
megrendezésre kerÜlő rendezvényeken, mint a Falunap, Átaoo ünnepségek, nyugdíjas klub
rendezvényeinek előkészÜleteiben, lebonyolításában is aktívan részt vettem.

Mezeiné Hegedűs Csilla képviselő: A testületi Üléseken rendszeresen részt Vettem, a település lakóit
az általunk hozott döntésekről megfelelően tájékoztattam. A megrendezésre került rendezvények
előkészületeiben, lebonyolításában részt vettem, az általános iskolás gyerekeket felkészítettem, hogy
a rendezvényeken, Ünnepségeken színvonalas műsort adjanak elő.

Barta Tamás képviselő: A rendszeresen megtartott testÜleti Üléseken részt Vettem. A hozott
döntésekről a Iakosságot megfelelően tájékoztattam. Az általam képviselt választópolgárokat legjobb
tudásom szerint képviseltem, település lakóinak lehetőségemhez képest segítettem. A végrehajtásra
kerÜlt rendezvények szervezésében, lebonyolításában aktív szerepet vállaltam. A faluban működő
énekkart aktívan segítem. Mivel az önkormányzatnál részfoglalkoztatásban alkalmazott vagyok, ezért
az idős emberek szállítását az egészségÜgyi intézményekben biztosítom. (betegszállítás, vérszállítás).
Az újonnan alakult Sportegyesülettel kapcsolatos teendőket, valamint a focisták sZállítását is
végeztem. A társadalmí egyesÜletek munkájában aktívan részt veszek.

Czövek László képviselő: A testületi üléseken rendszeresen részt Vettem. A hozott döntésekről a

lakosságot megfelelően tájékoztattam. A rendezvények előkészÜleteiben, lebonyolításában
segítettem. Az újonnan alakult Borsodivánka SportegyesÜlet elnokeként, az egyesi.ilettel kapcsolatos
intézkedéseket, feladatokat végeztem.

ll. Napirendi pont: Közmeghalleatás
( külön jegyzőkonyv)



lll. Napirendi pont: A 2016. évi belső ellenőrzési terv

dr.Katona Kálmán csoport-vezető: A korábbi években az önkormányzat belső ellenőrzését a
Mezőkövesdi Többcél ú Kistérségi Társulás belső ellenőrei látták el.

2013. januártól ez a feladat kistérségen belÜl megszűnt. 2016. évben a belső ellenőrzési feladat
ellátására megbízott belső ellenőrt kell alkalmazni.

Bogdán József polgármester: Véleményem szerint a belső ellenőrzésnek a közös hivatalon belÜl

kellene megvalósulni. Mezőkövesdnek kellene gondoskodni a belső ellenőrzés megszervezetéséről.

dr. Katona Kálmán csoport-vezető: Abban az esetben, ha Mezőkövesd nem kíván ebben részt venni,
akkor javasolnám, hogy a Tiszai vonal fogjon ossze és bízzon meg valakit a belső ellenőrzés
elvégzésére.

Borsodivánka Község Képviselő-testülete Bogdán József polgármester szóbeli előterjesztésében
hallgatta meg az Borsodivánka Kozség önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének
jóvá ha gyá sá ról szőló előte rjesztést.
A polgármester szóbeli előterjesztését követően a Képviselő-testÜlet egyhangúlag, 5 igen szavazattal
elfogadta, a külön íven is megszerkesztett és e jegyzőkönyvhöz csatolt

Az 5 főből álló képviselő-testület tagjai közül 5 fő vett részt a szavazásban és 5 fő igen szavazatával
az alábbi határozatot hozza;

Borsodivánka Község önkormányzata
Képviselő-testületének

52l 2oL5. (xl l.14.) hatá rozata

az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

A Képviselő-testÜlet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja az önkormányzat 2016. évi belső
ellenőrzési tervét.

Felelős: jegyző
Határidő: értelemszerűen

i.l,:1 'ir.r ,
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Borsodivánka Község önkormányzatának
2016. évi

ELLENőRzÉsl TERVE

lV. Napirendi pont: Kistérségi társulási megállapodás módosítása

Bogdán lőzset polgármester ismerteti a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
Tá rsu lási Megá lla podás módosításá ról szóló előterjesztését.

Az5 Íő Képviselő-testületi tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza

Borsod ivánka Község önkormá nyzata Képvise]ő_testü letének
53/2015.(xll.14. ) önkormánvzati határozata

a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács Társulási Megállapodás módosításáról

Borsodivánka Község önkormányzatának képviselő_testülete a fenti tárggyal kapcsolatos
előterjesztést megtárgyalta, a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségí Társulási Tanács Társulási
Megállapodásának módosítását elfogadja.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

V. Napirendi pont: Eevebek, kérdések, interpellációk

Bogdán József polgármester: Az év folyamán bekövetkezett újabb változások és a Magyar
Államkincstár észrevételei miatt szÜkséges az újabb módosítás.
Az a|apító okiratnak tartalmaznia kell a költségvetési szerv alapításának dátumát, amely 20].3' 01.01'
Az irányító szerv nevén kívÜlfel kelltÜntetni annak székhelyét is.
Az alapító szervek megnevezése nem Volt teljes körű, annak kiegészítése vált szÜkségessé.
A támogatásijellegű kormányfunkciókat nem kell feltl]ntetni az alapító okiratban, ezért azok törlésre
kerÜltek, illetve pontosítani kellett egyes kormányzati funkciók számát és megnevezését.
A költségvetésí SzerV vezetőjének kinevezésére, felmentésére, az egyéb munkáltatói jogok
gya korlásá ra vonatkozó rendel kezések kiegészítésre szorulta k.

A 2015. évi módosításokat egységesen, egy módosító okiratban kéri az Államkincstár megkiJldeni,
ezért a határozatijavaslat 1. számú melléklete valamennyi _ a 2015. évben elfogadott módosítást
- tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.
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Az 5 fő Képviselő_testületi tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 5 igen szavazattal az alábbi

határozatot hozza

Borsodivánka Község önkormányzata Képviselő-testületének
54/2015.(Xll.14.) határozata

A Mezőkövesdi Közös önkormányzati Hivatal Alapító
okiratának módosítása

1. Borsodivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Közös
önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítását elfogadja és az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító okiratot jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosításokkal kapcsolatos szükséges
i ntézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

legyző

Bogdán József polgármester: A közös hivatal Borsodívánka részére a törvényes létszámot a mai napig
nem biztosítja.
Mezőkövesd szerint a szociális ügyintéző bérét részarányosan Borsodivánkának kellene fizetni. Mivel
ezzel nem értek egyet, Mezőkövesd döntése alapján az úgyintéző oláh Gabriella Borsodivánkán nem,
csak Egerlövőn dolgozik.
Kérdezném, hogy a Borsodivánkai hagyaték és szociális Ügyekben kifog intézkedni?

dr. Katona Kálmán csoport-vezető: Aki eddig is végezte, oláh Gabriella Egerlövőn, a

dokumentumokat én jUttatom el részére.

Bogdán József polgármester: Az utóbbi időben településünk belterÜletein is rókák garázdálkodnak. A
régi TSZ épÜlete kritikus állapotban van, ami jó búvóhely a kártevő állatoknak' Az épÜlet tulajdonosait
haladéktalanul fel kell szólítani, ha kell meg kell bírságolni.
Valamint a településen található gondozatlan területek tulajdonosait is fel kell szólítani a terület
rendbehozatala céljából. Aki a felszólításnak nem tesz eleget, azokat a személyeket meg kell
bírságolni.
Az Ügyben kérem a mielőbbi intézkedéstl

Szintén sürgős intézkedést igényel a be nem oltatott kutyák tulajdonosaival kapcsolatos intézkedés!

Bogdán József polgármester: Az irattárban három telepÜlés tanácsi iratai találhatóak, az Ügyben
milyen intézkedés történt, ezeknek aZ iratoknak a rendbetételének a költségeihez a többi telepulés
hozzá járul e?

dr. Katona Kálmán csoport-vezető: A többi önkormányzat elzárkózik a költségek fizetése alól.

Bogdán József polgármester: A jegyzővel meg kell beszélni a tanácsi iratokkal kapcsolatban, hogy ha

az önkormányzat a jogutód, akkor véleményem szerint a közös hivatal is jogutód, és ennek
megfelelően kell eljárni.
Ebben az llgyben is kérném a mielőbbi intézkedéstI
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