Készült: 2011. október 27-én, 15.00 órától – 18.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város
Önkormányzat Képviselõ-testületének n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri
Hivatal dísztermében
Jelen vannak:
Kormos Krisztián polgármester
Dr Bohus Gábor alpolgármester
dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõ
Dorkó György képviselõ
Magyar János képviselõ
Sági Tibor képviselõ
Sipos Sarolta képviselõ
Burkovics Róbert jegyzõ
Jelen vannak továbbá:
Gombos Éva pénzügyi irodavezetõ
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ
Kelemenné dr Rédai Ildikó általános hatósági irodavezetõ
Érsek Henrietta szociális ügyintézõ
Farkas Béla tûzoltó parancsnok
Kelemen Károly vezetõ fõtanácsos
Nagy Anett Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatás intézményvezetõ
Szabóné Nyiri Andrea jegyzõkönyvvezetõ
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a képviselõ-testület határozatképes, teljes
létszámmal jelen van, a képviselõ-testületi ülést megnyitja. A jegyzõkönyv hitelesítésére
felkéri
dr Bohus Gábor alpolgármestert, és dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõ asszonyt,
egyetért-e a képviselõ-testület a javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal a javaslatot
elfogadta.
Kormos Krisztián polgármester:
Javasolja a kiküldött meghívóban szereplõ napirendi pontot kiegészíteni :
13) Karácsonyi díszvilágítás pályázat címû napirenddel. Amennyiben egyetért a képviselõtestület az elhangzott javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
napirendet fogadta el:
Napirend:
1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a szociális
ellátásokról szóló 5/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ
2. Javaslat a települési folyékony hulladékkezelési
17/2005.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ

közszolgáltatásról

szóló

1
Created by PDF Generator (http://www.alientools.com/), to remove this mark, please buy the software.

3. Javaslat a Borsodnádasdi ÁMK alapító okiratának módosítására
Elõterjesztõ: Sipos Sarolta ÁMK igazgató, Burkovics Róbert jegyzõ
4. Javaslat a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására,
valamint egységes szerkezetbe történõ elfogadására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ
5. Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának
módosítására, valamint egységes szerkezetben történõ elfogadására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ
6. Beszámoló a 2011/2012-es nevelési év és tanév indításával kapcsolatos
tapasztalatokról
Elõterjesztõ: Sipos Sarolta ÁMK igazgató
7. Tájékoztató pályázati lehetõségekrõl, folyamatban lévõ pályázatok állásáról
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester,
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ
8. Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ közalkalmazotti
létszámbõvítésére
Elõterjesztõ: Nagy Anett intézményvezetõ
9. Tájékoztató a Borsodnádasdi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2010. évi tevékenységérõl
Elõterjesztõ: Farkas Béla elnök
10. Tájékoztató Bursa-Hungarica Felsõoktatási
fordulójához történõ csatlakozásról
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester

Ösztöndíjpályázat

2012.

évi

11. Tájékoztató a karbantartási és felújítási munkavégzésrõl, a téli felkészülési tervrõl, a
közhasznú munkák elvégzésérõl
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
12. Javaslat a HUSK-11.01. pályázat benyújtásáról, és LEADER pályázaton való
részvételrõl
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
13. Karácsonyi díszvilágítás pályázat
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
14. Egyebek
1) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a szociális
ellátásokról szóló 5/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót Burkovics Róbert jegyzõ részére.
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Burkovics Róbert jegyzõ:
Ismerteti, hogy az 5/2009.(III.27.) önkormányzati rendeletünk szerint, akinek a porta
rendezetlensége miatt a kérelme elutasításra és a folyósítás megszüntetésre kerül, annak a
bérpótló jogosultsága 60 napon belül nem állapítható meg. Ezt a szankciót észrevételezte a BA-Z Megyei Kormányhivatal, ennek alapján elkészült a rendelet módosítása. Amióta
bevezettük a rendelet módosítását, azóta az újonnan megállapított segélyeknél a kollegák
vizsgálják a porták rendezettségét. Volt akinél nem került megállapításra az ellátás, viszont
emiatt nem került senkinek megszüntetésre, rá tudták venni az illetõt, hogy a füvet nyírja le.
Ez az egyik dolog. A másik az, történt törvényi változás, amit a rendeleten átvezettünk, az
ellátást bérpótló juttatásnak hívták, most pedig foglalkoztatást helyettesítõ támogatás a
hivatalos neve, ezzel eleget tettünk az elõírásoknak.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag javasolják a szociális rendelet
módosítását elfogadásra.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a napirendet, amelyet javasolnak
elfogadásra. Véleménye szerint, ha néhányan rendezettebben tartják a portájukat, már
megérte meghozni ezt a módosítást.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e a napirendhez kapcsolódóan valakinek javaslata, kiegészítése? – észrevétel nem
hangzott el. - Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ szociális
ellátásokról szóló rendelet módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
14/2011.(X.28.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 5/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

(teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi.)
Érsek Henrietta távozott az ülésterembõl.
2) Javaslat a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
17/2005.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót Burkovics Róbert jegyzõ részére.
Burkovics Róbert jegyzõ:
Törvényi kötelezettsége a települési önkormányzatnak, hogy az idõszerû változások
átvezetésre kerüljenek; a folyékony hulladék közszolgáltatást átadtuk az ÉRV Zrt-nek, a
rendeletben ezt vezettük át.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
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Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendeletet. Elhangzott az ülésen, hogy a Táncsics
telepen a szippantás nem megoldott, erre találjunk megoldást. Azt javasolja a bizottság, a kft
számolja ki a fogyasztás arányában a szippantás összegét, amit negyedévente díjbeszedõ
útján fizessen be a lakosság – erre a jegyzõ úr dolgozza ki a megfelelõ intézkedést. Ezzel a
kiegészítéssel elfogadja a Pénzügyi Bizottság a javaslatot.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a napirendet, amelyet javasolnak
elfogadásra.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e a napirendhez kapcsolódóan valakinek javaslata, kiegészítése? – észrevétel nem
hangzott el. –
A Pénzügyi Bizottság javaslatára alternatív megoldás szükséges a szennyvíz szippantás
számlázásának megoldására, melyhez a Nádasd Kft. adminisztratív segítségét vennénk
igénybe. A számlázás feltételeit kell maghatároznunk, amire megállapodásokat kell kötni.
Ez egyébként a rendeletet nem érinti. Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben
szereplõ települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatási rendelet módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
15/2011.(X.28.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló
17/2005.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

(teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi.)
3) Javaslat a Borsodnádasdi ÁMK alapító okiratának módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót Burkovics Róbert jegyzõ részére.
Burkovics Róbert jegyzõ:
Ismerteti, hogy az alapító okiraton technikai változások átvezetésre kerültek, ez törvényi
kötelezettségünk, a Magyar Államkincstárral történt egyeztetést követõen készült az
elõterjesztés.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra az alapító okirat
módosítását.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a napirendet, amelyet javasolnak
elfogadásra.
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Kormos Krisztián polgármester:
Van-e a napirendhez kapcsolódóan valakinek javaslata, kiegészítése? – észrevétel nem
hangzott el. - Egyetért-e a képviselõ-testület az ÁMK alapító okirat módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
113/HÖK/2011. (X.27.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Általános Mûvelõdési Központ alapító okiratának módosítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Borsodnádasdi Általános
Mûvelõdési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
I.
Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„10. Gazdálkodási jogköre:
- önállóan mûködõ költségvetési szerv
- gazdálkodását a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala útján biztosítja.”
II.
Az alapító okirat 12.1 pontjában :
„12.1. Az ÁMK- Móra Ferenc Általános Iskola Intézményegység alaptevékenysége
Az intézményegység szakágazati besorolása és megnevezése:
8520 – Alapfokú oktatás
Szakfeladatok :
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása
(1-4.évfolyamon)
8520121 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali
rendszerû nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon)
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû
általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- kizárólag az általános iskola 1-4. évfolyamán történõ nemzeti és
etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátása
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felsõ tagozaton
8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása
(5-8.évfolyam)
8520221 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali
rendszerû nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
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8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû
általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- kizárólag az általános iskola 5-8. évfolyamán történõ nemzeti és
etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátása
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
9312041
5629131
8559111

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Iskolai intézményi étkeztetés
Általános iskolai napközi otthonos nevelés

8559121 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
A szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi
fogyatékos; beszédfogyatékos; enyhe értelmi fogyatékos; a megismerõ
funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõ,
és nem visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényû tanulók.
8559131

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
- a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások
keretében nemzeti és etnikai kisebbségi gyerekek ellátása

8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés
8559151 Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
A szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi
fogyatékos; beszédfogyatékos; enyhe értelmi fogyatékos; a
megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus
okokra visszavezethetõ, és nem visszavezethetõ tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû tanulók.
8559161 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
- a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai
foglalkozások keretében nemzeti és etnikai kisebbségi gyerekek
ellátása” szövegrész helyébe
12.1. Az ÁMK- Móra Ferenc Általános Iskola Intézményegység alaptevékenysége
Az intézményegység szakágazati besorolása és megnevezése:
852010 – Alapfokú oktatás
Szakfeladatok :
852010 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése,
oktatása (1-4.évfolyamon)
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852012 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali
rendszerû nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon)
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû
általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- kizárólag az általános iskola 1-4. évfolyamán történõ nemzeti és
etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátása
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felsõ tagozaton
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése,
oktatása (5-8.évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali
rendszerû nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû
általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- kizárólag az általános iskola 5-8. évfolyamán történõ nemzeti és
etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátása
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
931204
562913
855911

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Iskolai intézményi étkeztetés
Általános iskolai napközi otthonos nevelés

855912 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
855913

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
- a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások
keretében nemzeti és etnikai kisebbségi gyerekek ellátása

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
855916
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai
tanulószobai
nevelése
- a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai
foglalkozások keretében nemzeti és etnikai kisebbségi gyerekek
ellátása” szövegrész lép
III.
Az alapító okirat 12.2. pontjában:
„12.2.Az ÁMK- Napközi Otthonos Óvoda Intézményegység alaptevékenysége
Szakágazat: 85101 - óvodai nevelés
Szakfeladat:
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8510111 – Óvodai nevelés, ellátás
8510131 - Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
5629121 - Óvodai intézményi étkeztetés”
szövegrész helyébe
„ 12.2.Az ÁMK- Napközi Otthonos Óvoda Intézményegység alaptevékenysége
Szakágazat: 851010 - óvodai nevelés
Szakfeladat:
851011 – Óvodai nevelés, ellátás
851013 - Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
562912 - Óvodai intézményi étkeztetés „ szövegrész lép
IV.
Az alapító okirat 12.3 pontjában:
„12.3 Az ÁMK - Közösségi Ház és Könyvtár Intézményegység és alaptevékenysége:
Szakágazat száma:
9105 – Közmûvelõdési tevékenységek
Szakfeladatok :
9105011 Közmûvelõdési tevékenységek és támogatásuk
9105021 Közmûvelõdési intézmények, közösségi színterek mûködtetése
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9101221 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme publikációs és
információközvetítõ tevékenység
9101231 Könyvtári szolgáltatások”
szövegrész helyébe

„12.3 Az ÁMK - Közösségi Ház és Könyvtár Intézményegység és alaptevékenysége:
Szakágazat száma:
Szakágazat: 910501 – Közmûvelõdési tevékenységek
Szakfeladatok :
910501 Közmûvelõdési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közmûvelõdési intézmények, közösségi színterek mûködtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme publikációs és
információközvetítõ tevékenység
910123 Könyvtári szolgáltatások” szövegrész lép
V.
Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
„13. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felsõ határa a szerv kiadásaiban:
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Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
VI.
A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.
Felelõs: Jegyzõ, ÁMK vezetõ
Határidõ: azonnal
4) Javaslat a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosítására, valamint egységes szerkezetbe történõ elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót Burkovics Róbert jegyzõ részére.
Burkovics Róbert jegyzõ:
Ismerteti, hogy az alapító okiraton ugyancsak technikai (szakfeladat) változások átvezetésre
került, ez törvényi kötelezettség.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra az alapító okirat
módosítását.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a napirendet, amelyet javasolnak
elfogadásra.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e a napirendhez kapcsolódóan valakinek javaslata, kiegészítése? – észrevétel nem
hangzott el. - Egyetért-e a képviselõ-testület az Polgármesteri Hivatal alapító okirat
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
114/HÖK/2011. (X.27.) számú határozat:
Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
I.
Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
„4. Gazdálkodási jogköre: önállóan mûködõ költségvetési szerv.
9
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Gazdálkodását a Borsodnádasd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala útján
biztosítja.”
II.
Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. Alaptevékenysége
Szakágazati besorolása:
841105 Általános közigazgatás
Közhatalmi költségvetési szervként tevékenységének végzése az alábbi szakfeladatokon:
841112
841114
841115
841124
841126
841127
841133
841173
841901
842155
842531

Önkormányzati jogalkotás
Országgyûlési képviselõválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselõválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenõrzés
Statisztikai tevékenység
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai
A polgári védelem ágazati feladatai

Közszolgáltatási feladatkörben ellátja:
A Polgármesteri Hivatal végzi a települési önkormányzat felsorolt tevékenységeit az alábbi
szakfeladatokon:
493101 Városi és elõvárosi közúti személyszállítás
813000 Zártterület kezelés
841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.s.n. szolgáltatások
842421 Közterületek rendjének fenntartása
842521 Tûzoltás,mûszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862211 Járó-betegek gyógyító szakellátása
862212 Járó-betegek rehabilitációs szakellátása,
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Idõskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
10
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882124
882125
882129
882202
882203
889936
889942
890301
890302
890441
890442
890443
890504
910201
960302

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Gyermektartásdíj megelõlegezése
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Civil szervezetek mûködési támogatása
Civil szervezetek program és egyéb támogatása
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
Múzeumi gyûjteményi tevékenység
Köztemetõ-fenntartás és mûködtetés”

III.
Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
„8. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felsõ határa a szerv kiadásaiban:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
IV.
A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.
Felelõs: Jegyzõ
Határidõ: azonnal
5) Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának
módosítására, valamint egységes szerkezetben történõ elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Hasonlóképpen az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát is módosítani szükséges. Kéri a
bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra az alapító okirat
módosítását.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a napirendet, amelyet javasolnak
elfogadásra.

Kormos Krisztián polgármester:
Van-e a napirendhez kapcsolódóan valakinek javaslata, kiegészítése? – észrevétel nem
hangzott el. - Egyetért-e a képviselõ-testület az ÁMK alapító okirat módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
115/HÖK/2011. (X.27. ) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Borsodnádasdi
Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Szociális

I.
Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6. A költségvetési szerv alap- és kiegészítõ tevékenysége:
Szakágazati besorolása:
889920 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Kiegészítõ tevékenység :
881000 Idõsek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex
támogatása
Borsodnádasd Város közigazgatási területére kiterjedõen:
889924 Családsegítés
889922 Házi segítségnyújtás
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
562912 Óvodai intézményi közétkeztetés
562913 Iskolai intézményi közétkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés”
II.
Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
„10. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felsõ határa a szerv kiadásaiban:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
III.
A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.
Felelõs: Jegyzõ
Határidõ: azonnal

6)Beszámoló a 2011/2012-es nevelési év és tanév indításával
kapcsolatos tapasztalatokról
Kormos Krisztián polgármester:
12
Created by PDF Generator (http://www.alientools.com/), to remove this mark, please buy the software.

Átadja a szót az elõterjesztõ Sipos Sarolta igazgató asszony részére.
Sipos Sarolta igazgató:
Nem tesz az anyaghoz kiegészítést, amennyiben kérdés van, arra szívesen válaszol.
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy a pályázatoknak köszönhetõen javult az intézményeink infrastruktúra ellátása.
Bízik benne, hogy lesz még fejlesztési lehetõség, amit megpróbálunk kihasználni. Kéri a
bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót. Látható, hogy az intézményben tanulók
száma 258 fõ, ebbõl 156 fõ halmozottan hátrányos helyzetû. Úgy látja, csökken az iskolai
létszám, sajnálatos módon ez ellen nem tudunk mit tenni. A beszámolót jónak tartják,
javasolják elfogadásra.
Sipos Sarolta képviselõ:
A felzárkóztatásra, a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatására van egy IPR
program, erre nyújtottunk be pályázatot, amin 6 MFt-ot nyerhetünk.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is javasolja elfogadásra a napirendet. Jó az, ha
elhangzik az az adat, hogy az utolsó 3 évben a beiratkozásra váró 1. osztályosok közül 3
gyermek jelentkezett, ment másik iskolába – ezzel elmondható, hogy megállt az elvándorlás
az iskolából.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e a napirendhez kapcsolódóan valakinek javaslata, kiegészítése? – észrevétel nem
hangzott el. - Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ 2011/12-es nevelési
és tanév indításával kapcsolatos beszámoló elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
116/HÖK/2011.(X.27.) számú határozat:
Tárgy: : Beszámoló a 2011/2012-es nevelési év és tanév indításával kapcsolatos
tapasztalatokról
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Borsodnádasdi Általános
Mûvelõdési Központ a 2011/2012-es nevelési év és tanév indításával kapcsolatos beszámolót
elfogadta.
Felelõs: Sípos Sarolta ÁMK igazgató
Határidõ: azonnal és értelemszerûen
7) Tájékoztató pályázati lehetõségekrõl, folyamatban lévõ pályázatok állásáról
Kormos Krisztián polgármester:
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Ezt a napirendet azért hozta be, hogy lássuk, hol áll az önkormányzat a pályázatok terén.
Nagy örömmel elmondható, hogy nincs önerõ problémánk – nagyon sok településen gondot
jelent, hogy nem tudnak a pályázathoz saját forrást biztosítani. Ez nem azt jelenti, hogy
felelõtlenül költenénk el a rendelkezésre álló forrást. A fejlesztésekbõl is látható, hogy olyan
dolgokra pályázunk, ami a közösséget szolgálják. Bízik abban, amit a táblázatban felsoroltunk
benyújtott pályázatokat, pozitív elõjellel lesznek elbírálva.
A jelentõs nagy pályázatunk a kultúrház felújítása, amely jelen pillanatban (az anyagban is
olvasható ok miatt) egyelõre áll. A háttérmunka folyik, mivel nagyságrendûleg nagy összeg
elköltésérõl lesz szó. Amennyiben lehet, kristálytisztán szeretne látni, hogy ennyi forrásból
kivitelezhetõ-e. Szeretné a beruházást a legkevesebb támadási felülettel, a lehetõ legjobb
kivitelezõ kiválasztásával lebonyolítani. A kultúrház felújítás közbeszerzésrõl szeretne ebben
az évben dönteni, a jövõ évben a kivitelezést lehet elkezdeni azokkal a munkálati elemekkel,
amelyek az idõjárási viszonyok között elvégezhetõek. Megjegyzi, hogy a közigazgatás
átszervezése kapcsán nem látni még azt, milyen fontos feladatok maradnak az
önkormányzatoknál, milyen fontos elemeket kell beterveznünk.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet. Teljesen átlátható, korrekt, nagyon
részletes anyagot kaptak a folyamatban lévõ és a tervezett pályázatokról, amit javasolnak
elfogadásra.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra az elõterjesztést,
örvendetesnek találták a pályázatok mennyiségét.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e a napirendhez kapcsolódóan valakinek javaslata, kiegészítése? – észrevétel nem
hangzott el. - Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ benyújtott
pályázatokról szóló tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
117/HÖK/2011.(X.27.) számú határozat:
Tárgy: Tájékoztató 2011. évben benyújtott és 2010. évrõl áthúzódó pályázatokról
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta a
2011. évben benyújtott és 2010. évrõl áthúzódó pályázatokról készült tájékoztatót.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen

8) Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ közalkalmazotti
létszámbõvítésére
Kormos Krisztián polgármester:
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Az elõterjesztés arról szól, hogy a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatásnál 1 fõ
közalkalmazott létszámbõvítésre azért van szükség, hogy normatíva visszafizetési
kötelezettségünk ne legyen. Célszerûnek tartja, hogy az ellátotti létszámemelkedéshez
igazítjuk az alkalmazotti létszámot. Átadja a szót Nagy Anett intézményvezetõ részére.
Nagy Anett intézményvezetõ:
Leírt mindent, a felmerülõ kérdésekre szívesen válaszol.
Dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõ:
Amennyiben létszámot növelünk, egy ember bére pluszként fog jelentkezni.
Kormos Krisztián polgármester:
Ezzel a közalkalmazotti létszámfelvétellel a visszamenõleges normatív visszafizetést
küszöböljük ki. A jövõ évi térítési díj megállapításánál pozitív dolog lehet a plusz létszám és
a dologi kiadásaink átcsoportosítása. Igazságtalannak tartja azt, hogy 145 Ft-ért adunk ételt, a
folyamatosan emelkedõ nyersanyagárak mellett.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen több kérdés merült fel. Szóba került, hogy ha a térítési díj
emelkedik, lehet hogy a létszám csökkenni fog, és meg kell nézni a 200 fõbõl ki az, aki
ténylegesen jogosult igénybe venni az étkeztetést. Ha intézkedéseket hoznánk, hogy az ebédet
csak az kapja, aki rászorult, ez a létszám lecsökkenne. Javasolja a bizottság a létszámbõvítés
határozott idejû munkaviszony létesítésével valósuljon meg, mivel plusz pénzbe ez nem
kerül.
Nagy Anett intézményvezetõ:
A térítési díjat a pénzügyi csoport az elõzõ évi adatokból számítja ki – minél többet fõzünk,
annál olcsóbb lesz az étel.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az elõterjesztést elfogadásra javasolja.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e a napirendhez kapcsolódóan valakinek javaslata, kiegészítése? – észrevétel nem
hangzott el. - Egyetért-e a képviselõ-testület a kiküldött javaslatban szereplõ közalkalmazott
létszám bõvítéssel, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
118/HÖK/2011. (X.27.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ közalkalmazotti létszámbõvítése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárul a Borsodnádasdi Szociális
Alapszolgáltatási Központ intézménynél az étkeztetés mûködési feltételeinek biztosítása
céljából 1 fõ szociális segítõ közalkalmazotti kinevezéséhez azon idõtartamra, amíg az ellátást
igénybevevõk száma ezt indokolja.
Felelõs: intézményvezetõ
Határidõ: 2011. október 17.
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9) Tájékoztató a Borsodnádasdi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2010. évi tevékenységérõl
Kormos Krisztián polgármester:
Az anyaghoz annyit szeretne elmondani, hogy a korábbi beszámolóhoz képest, mind
tartalmában, mind minõségében, jó elõterjesztés készült. Szeretne a jövõben is ilyen
részletes beszámoló anyagot kapni. Ebben az évben a 75. éves tûzoltó egyesület
Borsodnádasdon mindenféleképpen kiemelkedõ esemény a város életében. Az önkéntesség
fontos feladat, a tûz esetén ne csak a tagság maréknyi része vegyen részt, hanem a többi tag is.
Tudja jól, hogy nehéz az önkéntes szervezetben az embereket megmotiválni. Azt gondolja,
hogy az önkéntes tûzoltóság egyesület tárgyi ellátottsága jónak mondható. Az egyesület
alapszabályzata elkészült, a cégbírósági bejegyzés megtörtént, a törvényes mûködés feltételei
adottak. A versenyek eredményei mutatják azt, hogy a fiatalok is motiválhatók. Az
önkormányzat elkezdte a leltározást a kultúrházban, a tûzoltószertár is sorra fog kerülni. A
maga részérõl köszönetét fejezi ki az önkéntes munkáért, amihez jó egészséges kíván.
Farkas Béla:
Segítséget kérne az ifjúság nevelésére az iskolától, ami eddig hiányzott. Ismerteti, hogy
milyen szép eredményeket értek el a megyei és ifjúsági versenyeken, ahol képviselték
városunkat. A megyei és az ózdi tûzoltószövetséggel jó kapcsolatot építettek ki. Kérésük,
hogy minél elõbb legyen megfelelõ szertárjuk, mert több értékük van most szanaszét. Jó lenne
megoldani a gépjármû kérdést is, ne kelljen gyalog kimenniük a hegyre, ha tûzeset van.
Kérné a továbbiakban is támogassa az önkormányzat az egyesületet.
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat lehetõségéhez képest támogatja a szervezetet. Mindenféleképpen meg kell
válnunk a tûzoltóautótól, ha sikerül rá vevõt találni. A gépjármû beszerzés esetén olyanban
gondolkodik, amelynek fenntartását az önkormányzat tudja biztosítani. A megújult
kultúrotthonban az egyéb kiszolgáló egységek el fognak tudni helyezkedni, a jövõ évben a
szertár ominózus kérdése megoldásra kerülhet. Kérdezi a képviselõ-testületet, van-e
valakinek kérdése, hozzászólása?
Sipos Sarolta képviselõ:
Megköszöni az önkéntes tûzoltó egyesület munkáját, amit az ifjúság érdekében kifejt, hiszen
viszi a gyerekeket a versenyre. A gyerekek kiválogatása tény, hogy nem az iskola feladata.
Amikor viszont érkezett ilyen kérés az iskolához, akkor abban a pillanatban gyerekeket és
kísérõt biztosítottak a versenyre. Amikor megrendezésre került a megyei verseny, úgy
gondolja, úgy váltak el a tûzoltók Borsodnádasdtól, hogy egy nagyon színvonalas versenyt
láttak. Kivette a részét ebben mind az önkéntes tûzoltók, mind az általános iskola dolgozói.
Ott volt õ is reggel 7-tõl, 16.00 óráig. Nem gondolja azt, hogy nem segít az iskola. Anyagilag
az iskolának nincs arra lehetõsége, hogy támogatást nyújtson, az iskola költségvetésében ez
nem szerepel. Amit jó szándékkal meg lehet tenni, abban az iskola partner, viszont anyagilag
nem tud segíteni az iskola a megszorítások miatt.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi bizottság a tájékoztatót tudomásul vette, elfogadásra javasolja.
Sági Tibor elnök:
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A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e a napirendhez kapcsolódóan valakinek javaslata, kiegészítése? – észrevétel nem
hangzott el. – Azt szeretné még elmondani tájékoztatásul, hogy az iskola részére az anyagi
forrást az önkormányzat adja, õk nincsenek döntési helyzetben, támogatást nem tudnak adni.
Egyetért-e a képviselõ-testület a kiküldött önkéntes kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
119/HÖK/2011. (X.27.) számú határozat:
Tárgy: Beszámoló a Borsodnádasdi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2010. évi tevékenységérõl
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Borsodnádasdi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2010. évi tevékenységérõl szóló beszámolóját.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
10) Tájékoztató Bursa-Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójához történõ csatlakozásról
Kormos Krisztián polgármester:
Az elõterjesztés arról szól, elvi döntést kell meghoznunk arra vonatkozóan, hogy a Bursa
Hungarica pályázathoz csatlakozunk 2012. évben és biztosítjuk-e hozzá a szükséges forrást.
A maga részérõl ezt a programot jónak tartja, amit a jövõben is támogatásra javasol, hogy
minél több borsodnádasdi értelmiségi kerülhessen ki, - mindazok ellenére, hogy nem
Borsodnádasdon fognak elhelyezkedni. Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság maximálisan támogatta a pályázathoz való csatlakozási szándékot és az
elõterjesztésben szereplõ 400.000 Ft összeg biztosítását. Neki ez a Bursa „fixa idea”-ja. Örül
hogy eddig 63 tanuló kapott tõlünk segítséget, ha van ilyen lehetõség, ezt adjuk meg. Nem
tehetünk arról, hogy a gyerekek nem maradnak itt, ha lenne megfelelõ munkahely, biztos
abban, hogy maradnának.
Sági Tibor elnök:
A napirendet Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 4 igennel elfogadásra javasolja.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójához történõ csatlakozással, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
120/HÖK/2011.(X.27.) számú határozata
Tárgy: Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történõ
csatlakozás tudomásulvétele
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetért azzal, hogy Borsodnádasd
Város csatlakozott a Nemzeti Erõforrás Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
Felelõs: polgármester
Határidõ: értelemszerûen
Kormos Krisztián polgármester:
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
400.000 Ft
keretösszeget elkülönítését javasolja a 2012. évi költségvetésben. Egyetért-e a képviselõtestület az elhangzott javaslattal a képviselõ-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
121/HÖK/2011.(X.27.) számú határozata
Tárgy: Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat
önkormányzati támogatás keretösszegének meghatározása

2012.

évi

fordulójában

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetért azzal, hogy a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pénzügyi feltételeként a 2012. évi
költségvetésben 400.000.-Ft keretösszeg kerüljön elkülönítésre.
Felelõs: polgármester és jegyzõ
Határidõ: értelemszerûen
11) Tájékoztató a karbantartási és felújítási munkavégzésrõl, a téli felkészülési tervrõl, a
közhasznú munkák elvégzésérõl
Kormos Krisztián polgármester:
A közhasznú munkavégzéssel kapcsolatosan célprojektek lesznek, minden lehetõséget
próbálunk kihasználni, hogy minél több embert bevonjunk a munkába. A munkabérre
lehetett pályázni, fut egy ilyen program. A közcélú foglalkoztatás (rövid és hosszútávú)
forrásainak megtalálásával, heti 4, illetve 8 órában tudtunk alkalmazni embereket.
A karbantartási munkálatokat nagymértékben meghatározta a munkaerõ - csökkent a
városgondnokság létszáma a költséghatékonyság érdekében. Ebben az évben több intézmény
felújításra került. Az óvoda aljzat szigetelését tervezi még elvégeztetni a jövõ héten, reméli
jelentõs költségcsökkenés lesz ennek az eredménye. Az elõterjesztésben látható a téli
felkészülési terv – ez idõjárás függõ, ismerteti a téli hóeltakarítással kapcsolatos
elképzeléseket. Átadja az elõterjesztést készítõ, Kelemen Károly részére a szót.

Kelemen Károly:
Az anyaghoz hozzáfûzi, hogy a téli fûtés rendszert átnézték az intézményekben.
Fûtésszabályzók kerültek felszerelésre az intézményekbe, a fûtésre mindenképpen odafigyel
a költségcsökkenés érdekében.
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Dorkó György képviselõ:
Tavaly ment a kistraktorunk is, ez nincs az anyagban leírva. A szóróanyaggal kapcsolatosan
van-e elképzelés - elõre kellene rostálni, száraz helyen tárolni. Erre van elõkészület?
Kelemen Károly:
Nehéz a szóróanyagot tárolni, próbálják letakarni, mert a felsõ 10 cm réteg lefagy.
Kormos Krisztián polgármester:
A téli felkészülésbe a traktor bevonásra kerül. Ezt követõen kérdezi a képviselõ-testületet,
egyetért-e az elõterjesztésben szereplõ tájékoztató anyaggal - a karbantartási és felújítási
munkavégzésrõl, a téli felkészülési tervrõl, a közhasznú munkavégzésrõl, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
122/HÖK/2011.(X.27.) számú határozat:
Tárgy: Tájékoztató a karbantartási és felújítási munkavégzésrõl, a téli felkészülési tervrõl, a
közhasznú munkák elvégzésérõl
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a tájékoztatót a
karbantartási és felújítási munkavégzésrõl, a téli felkészülési tervrõl és a közcélú munkák
végzésérõl.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
12) Javaslat pályázatok benyújtására és elõkészítésére, valamint pályázatokkal
kapcsolatos döntésekre
•
•

•

HUSK/1101 Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési
Program 2007-2013 4. számú pályázati felhívására pályázat benyújtása
LEADER – Közösségi célú fejlesztés jogcím, A helyi identitástudat és a közösségi
élet erõsítését szolgáló és a kulturális és természeti értékek ápolásával
megvalósuló kisértékû fejlesztés célterületre pályázat benyújtása
ÉMOP-4.2.1/AA
szociális
alapszolgáltatásokhoz
és
gyermekjóléti
alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minõségének
fejlesztése pályázat elõkészítése

HUSK/1101 Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program
2007-2013 4. számú pályázati felhívására pályázat benyújtása
Kormos Krisztián polgármester:
Elég komplex és összetett anyagot küldtünk ki, amely a benyújtásra elõkészített pályázati
lehetõségeket takarja. Elsõ pályázat a HUSK/1101 Magyarország – Szlovákia Határon
Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013. 4. számú, amely a határon átnyúló szlovákmagyar együttmûködési programról szól. Smižany település keresett meg minket, hogy
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partnerségi kapcsolat alakuljon ki a két település között – úgy gondolják, ebben volna is ráció.
Ezen nagyon sokat törték a fejüket, hogy volna-e benne ráció, valójában ez megéri-e a
településnek. Nagyon sok munkát fektettek az elõttünk lévõ anyagba. Ennek kapcsán több
tárgyalást folytattak, voltak kint Szlovákiában egyeztetni. Ezen program irányító hatósága a
VÁTI, ahol az általunk elképzelt együttmûködési pontokat egyeztette le. Kérték az irányító
hatóság véleményét arra vonatkozóan, mit lehet a projektbe beállítani. A szlovákoknak már
kész programjuk van szennyvíz és Eco-Zone kialakítására, tulajdonképpen komplett ipari
területet hoznak létre szennyvízelvezetés létrehozásával. Átnézték a lehetõségeket, amelyek
kapcsolódási pontok lehetnek a két település között. A kialakult elõterjesztésben mi 99.660
Euró összeggel indítanánk el a programot. A projekt 5 %-os önerõ biztosítását írja elõ.
Amivel mi indulnánk ebben a projektben, az két dolog. A szennyvízberuházásban mi a
nemzeti fejlesztési programban indulunk 15 %-os önerõvel. A szennyvízelvezetési
programban olyan kötelezettségünk van, miszerint az ISO rendszert kell bevezetnünk (amit
nem támogat a magyar pályázati rendszer). Ez az egyik kapcsolódási pont. A másik dolog
pedig az, hogy a kapcsolódási pontot erõsítsük, a sportpályánál egy biológiai szikkasztó
kiépítése, melynek részleteit ismerteti. A VÁTI szerint illeszkedik az ismertetett elképzelések
a szlovák partner elképzeléseihez igazodik és támogatható. Az ismertetett összeget ebbõl a
pályázatból finanszíroznánk, 5 %-os önerõvel. Nagyon jónak tartja azt, hogy nem saját
zsebbõl kell az ISO-t finanszírozni. Ismerteti, hogy a 2. számú határozati javaslatban
módosítás történt, a projekt elszámolása euróban történik, viszont kivetítettük Ft-ban is a
projekt költségeit. A pályázat benyújtása a holnapi nap, a pályázat elbírálása a jövõ év
szeptemberére várható. Úgy gondolja, hogy az együttmûködés megvalósítható, javasolja
elfogadásra. Nem magyar anyanyelvû településrõl van szó, ami a fiatalok nyelvtanulási
ösztönzését tudja elõsegíteni. Azt még szeretné elmondani, hogy a települést megnézték,
nagyon szép a település, sok mindent tanulhatunk a szlovák féltõl. Javasolja elindítani a
határon átnyúló pályázatot, az ismertetett kedvezõ lehetõségekkel.
Magyar János elnök:
Kéri a Pénzügyi Bizottsági ülésen kért módosítások ismertetését, mert nem volt ideje
megnézni.
Dorkóné Dévai Marianna:
Tájékoztatásul ismerteti, hogy a projekt címébe beszúrta a szlovák-magyar megnevezést, az
összegek változtak, a szlovák partnerre esõ rész most pontosodott, és szerepelteti Ft-ban is a
pályázat ránk esõ összegét, amelyet ismertet.
Dr Bohus Gábor alpolgármester:
A csekély önerõ miatt támogatja a javaslatot. Véleménye szerint a földrajzi távolság nagy a
két település között, és sajnos ennek a pályázatnak szemmel látható eredménye nem lesz.
Kormos Krisztián polgármester:
Felkeresték a pályázati lehetõséggel, ami elõl nem zárkózik el. Kérné a bizottságok
ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendet teljes egészében támogatta, elvileg nem látják
akadályát a pályázatok benyújtásának, próbáljuk meg. Személy szerint szkeptikus ebben a
kérdésben, mert nem látja az alagút végét az 1. és 2. javaslattal kapcsolatosan.
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Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság bizalmat ad a Polgármesternek ebben a
napirendben, ha ennek értelme van, próbáljuk meg, a bizottság megadja rá a felhatalmazást.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület az 1. sz. határozati javaslatban szereplõ együttmûködéssel,
Smižany településsel, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
123/HÖK/2011. (X.27.) számú határozat:
Tárgy: Együttmûködés Smižany Község Önkormányzatával
Borsodnádasd Város Önkormányzata kinyilvánítja szándékát a hosszútávú partneri
együttmûködésrõl Smižany Község Önkormányzatával (Szlovákia) a közös célok elérése
érdekében:
a környezetvédelem területén, a turizmus fejlesztése, az oktatás, a kultúra és a sport
területén.Az együttmûködés kiterjed a határon átnyúló pályázatok adta lehetõségek
kihasználására, a szándékok, a tapasztalatok és ismeretek kicserélésére, közös pályázatok
készítésére.
Határidõ: 2011. október 28.
Felelõs: Polgármester
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület a 2. számú határozati javaslatban szereplõ határon átnyúló
pályázat benyújtásával és a hozzá szükséges önrész biztosításával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
124/HÖK/2011. (X.27.) számú határozat:
Tárgy: HUSK-1101 – Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program
2007-2013 4. számú pályázati felhívására pályázat benyújtása, és önrész vállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Szlovák
Köztársaság Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma, valamint a Közös Szakmai
Titkárság által meghirdetésre került HUSK-1101 – Magyarország – Szlovákia Határon
Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 4. számú pályázati felhívása címû
konstrukcióra konzorciumi együttmûködés keretében Smižany Község Önkormányzatával
(Szlovákia) közös pályázatot nyújt be.
A projekt címe:
EKO-LOGIC – A természeti értékek közös óvása ökológiai infrastruktúrák építése által
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A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés

2012.

PROJEKT EGÉSZÉRE
Elszámolható költségek nagysága összesen

1.793.960 €

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás

1.704.262 €

Támogatás aránya az összes elszámolható költségbõl
Biztosított saját forrás nagysága
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható
költségbõl
ÖNKORMÁNYZATRA ESÕ KÖLTSÉGEK

95%
89.698 €
5%
Ft1

€

Elszámolható költségek nagysága - ÖNK

99.660 €

29.997.660 Ft

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás – ÖNK

94.677 €

28.497.777 Ft

95%

95%

4.983 €

1.499.883 Ft

5%

5%

Támogatás aránya az összes elszámolható költségbõl
Biztosított saját forrás nagysága – ÖNK
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható
költségbõl

A Képviselõ-testület kijelenti, hogy pályázat nyertessége esetén a 2012. évi saját forrás
összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl szóló rendeletében Felhalmozási kiadási
elõirányzat(ok) terhére tervezni fogja.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a közös pályázat benyújtására.
Határidõ: 2011. október 28.
Felelõs: Polgármester
LEADER – Közösségi célú fejlesztés jogcím, A helyi identitástudat és a közösségi élet
erõsítését szolgáló és a kulturális és természeti értékek ápolásával megvalósuló kisértékû
fejlesztés célterületre pályázat benyújtása
Kormos Krisztián polgármester:
A következõ a LEADER - „Közösség célú fejlesztés, A helyi identitástudat és a közösségi
élet erõsítését szolgáló és a kulturális és természeti értékek ápolásával megvalósuló kisértékû
fejlesztés” programban való indulás lenne. Ismerteti a LEADER programban keretén belül
mire lehet pályázni – amelyekhez önrész biztosítása nem szükséges. Nekünk van egy
molnárkalács fesztiválunk, próbálja e köré csoportosítani a javaslatokat. Az önkormányzat
700 eFt összegben ruhákat szerezne be a molnárkalács sütõ asszonyok részére, amihez az
önrész 0 %.
1

2011. október 27-i 301 Ft/EUR árfolyam mellett
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A civil szervezetek a LEADER program keretében pályáznak:
9 Borsodnádasdi Mûvelõdésért, Kulturáért és Sporért Közalapítvány „Egyedi
tervezésû, mobil, gázégõs sütõasztalok beszerzése Molnárkalács sütéshez”
címmel, 300 eFt-ot,
9 Jövõ Borsodnádasdjáért Egyesület „köztéri kemence építése Borsodnádasdon”
programra 500 eFt-ot,
9 Mátéhegyi Ökopak és Sportcentrum Közhasznú Egyesület „Íjászati eszközök
beszerzésére” 300 eFt-ot
Az elõterjesztés lényege az, hogy az egyesületek kérték, hogy finanszírozzuk elõ részükre a
pályázatokat, erre kéri a képviselõ-testület támogatását. A LEADER pályázatok beadási
határideje október 30-ról 2011. november 15-re módosult. Bízik benne, hogy az ismertetett
eszközök a közösség érdekét fogja szolgálni.
Egyetért-e a képviselõ-testület a 3. sz. határozati javaslatban szereplõ LEADER pályázat
benyújtásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
125/HÖK/2011. (X.27.) számú határozat:
Tárgy: LEADER – Közösségi célú fejlesztés jogcím, A helyi identitástudat és a közösségi
élet erõsítését szolgáló és a kulturális és természeti értékek ápolásával megvalósuló
kisértékû fejlesztés célterületre pályázat benyújtása (1 024 689)
Borsodnádasd Város Önkormányzata az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján meghirdetett
pályázati konstrukcióra pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:
A projekt címe:
Molnárkalácsot sütõk népi viselete az egységes arculat érdekében
Célterület: A helyi identitástudat és a közösségi élet erõsítését szolgáló és a kulturális és
természeti értékek ápolásával megvalósuló kisértékû fejlesztés
azonosító: 1 024 689
HPME: 280a01
A fejlesztés forrásösszetétele:
Projekt összköltsége:
Igényelt támogatás:
Önrész:

700.000 Ft
700.000 Ft
0 Ft

A projekt utófinanszírozott, ezért a Képviselõ-testület kijelenti, hogy a pályázat nyertessége
esetén a projektmegvalósítás költségét az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló
2/2011.(II.16.) számú rendeletében ez évre tervezett Felhalmozási célú tartalékok kiadási
elõirányzat terhére biztosítja.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidõ: 2011. november 15.
Felelõs: Polgármester
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Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület az elhangzott javaslattal, miszerint az ismertetett civil
szervezetek részére elõfinanszírozásra kerüljön a pályázati összeg, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
126/HÖK/2011. (X.27.) számú határozat:
Tárgy: Közhasznú civil szervezetek Leader – közösségi célú pályázati projektjeinek
elõfinanszírozása kamatmentes kölcsönszerzõdés keretében
Borsodnádasd Város Önkormányzata az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján meghirdetett
pályázati konstrukcióra kisértékû pályázatot benyújtó, közhasznú besorolású társadalmi
szervezetek részére, a pályázatuk nyertessége esetén, kamatmentes kölcsönt nyújt kizárólag a
projektjeik megvalósításának finanszírozására az alábbiak szerint:
1. Borsodnádasdi Mûvelõdésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány:
- Projekt címe: Egyedi tervezésû mobil, gázégõs sütõasztalok beszerzése
Molnárkalács sütéshez
- Projekt költsége: 300.000 Ft
2. A Jövõ Borsodnádasdjáért Egyesület:
- Projekt címe: Köztéri kemence építése Borsodnádasdon
- Projekt költsége: 500.000 Ft
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a felsorolt szervezetekkel való
kamatmentes kölcsönszerzõdések megkötésére.
Határidõ: Értelemszerûen
Felelõs: Polgármester
ÉMOP-4.2.1/A,B-11 Szociális alapszolgáltatások
infrastrukturális fejlesztése pályázat elõkészítése

és

gyermekjóléti

alapellátások

Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy az ÉMOP-4.2.1/A,B-11. pályázattal a
Borsodnádasdi Szociális
Alapszolgáltatási Központ részére a falusi óvoda épületét próbálnánk felújítani. Fontosnak
tartja azt, hogy a szociális intézmény is megfelelõ körülmények között mûködjön - amely az
önkormányzat feladatait látja el. Ezzel a szociális intézmény is a városközpontba kerülhetne.
Ebben az épületben kapna helyet a karbantartási csoport ügyintézése is. Fontos meghozni a
döntést, hogy a tervezést el lehessen kezdeni, és a pályázatot be tudjuk nyújtani. Kéri a
bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság támogatásra javasolja a pályázat elõkészítését, a telepi óvodát fel kell
újítani, ha van rá lehetõség. Õ személy szerint sajnálja, hogy a teleprõl el fog költözni a
szociális intézmény.
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Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a javaslatot. A szociális intézmény
elhelyezését egyrészt szerencsésebbnek tartják a falusi óvoda épületében, a városközpontban,
másrészt túl jó az épület ahhoz, hogy veszni hagyjuk, támogatják a pályázat elõkészítését.
Kérdésként merült még fel a jelenlegi szociális központ épületét nem pályázati pénzbõl
újítottuk fel? Nincs fenntartási kötelezettség?
Burkovics Róbert jegyzõ:
Ismerteti, hogy a szociális központ Telepen lévõ épületére az elõzõ ciklusban adtunk be
pályázatot, ami nem nyert. A minimális felújítás önerõbõl történt.
Kormos Krisztián polgármester:
Javasolja az ismertetett ÉMOP-4.2.1/A,B-11. pályázat elõkészítését, egyetért-e a képviselõtestület az elhangzott javaslattal?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
127/HÖK/2011. (X.27.) számú határozat:
Tárgy: ÉMOP-4.2.1/A,B-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése pályázat elõkészítése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett ÉMOP-4.2.1/A-11 Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése címû pályázati
konstrukcióra.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat elõkészítésének megkezdésére,
az elõkészítõ tevékenységek beszerzési folyamatának elindítására.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
13) Karácsonyi díszvilágítás pályázat
Kormos Krisztián polgármester:
A karácsonyi díszkivilágítást szeretné tovább fejleszteni, melyre pályázatot adhatunk be. A
pályázathoz 50 % önrész szükséges, amely 300 eFt-os eszközbeszerzés esetén 150 eFt összeg.
Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság támogatja a karácsonyi díszkivilágítás további bõvítését ebben az évben
is.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is támogatja a napirendi javaslatot.
Kormos Krisztián polgármester:
Javasolja az karácsonyi díszvilágítás
pályázat
benyújtását az önerõ mértékének
biztosításával, egyetért-e a képviselõ-testület az elhangzott javaslattal?
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
128/HÖK/2011.(X.27.) számú határozat:
Tárgy: Karácsonyi díszvilágítás
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázik a BLACHERE
ILLUMINATION- NOELDEKOR HUNGARY KFT.-nél karácsonyi fénydekorációs
eszközök beszerzésére bruttó 300.000.- Ft összegben, melyhez az 50% önrészt bruttó
150.000.- Ft összeget biztosítja egyösszegû kifizetéssel.
Az önkormányzat vállalja, hogy a díszvilágítási eszközöket a település közterületein üzembe
helyezi és legalább 3 évig üzemelteti.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: azonnal és értelemszerûen
14) Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Javasolja a képviselõ-testületnek a Borsodnádasdon lévõ 495. hrsz. alatti lakóház udvar és
hozzá tartozó közös udvar 2/8-ad részét megvásárolni önkormányzati tulajdonba. Ismerteti a
lakóház elhelyezkedését, tulajdonviszonyait. Az említett területet örököseivel sikerült
megegyezni, az ingatlan bejegyzést, illetéket kellene kifizetnünk. Egyetért-e a képviselõtestület az elhangzott javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
129/HÖK/2011. (X.27.) számú határozat:
Tárgy: A 495 hrsz. alatti, lakóház udvar és hozzá tartozó 496 hrsz-ú közös udvar
megnevezésû ingatlan 2/8-ad arányú tulajdoni hányadának megváltása, erre irányuló
adásvételi szerzõdés megkötése.
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 495 hrsz. alatti, lakóház udvar
és hozzá tartozó 496 hrsz-ú közös udvar megnevezésû ingatlan 2/8-ad tulajdonrészének
megváltására irányuló adásvételi szerzõdés megkötésére Kormos Krisztián polgármestert
felhatalmazza.
Felelõs: Kormos Krisztián polgármester
Határidõ: értelemszerûen
CLEARDUÓ takarítási munkálatok áremelési kérelme
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy az intézményeinkben a Bóta László CLEARDUÓ takarító cég 5 %-os
díjemelést kér 2011. szeptember 1-tõl - ez 270.000 Ft plusz kiadást jelentene. Véleménye az,
hogy nem vagyunk olyan helyzetben, hogy ezt a kérelmet támogassuk, a 2011. évi
költségvetésben ezt nem terveztük be. Kéri a bizottságok állásfoglalásaikat ismertessék.
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Magyar János képviselõ:
A Pénzügyi Bizottság nem javasolja emelni a takarítási díjat.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy a takarítási díj összege ne kerüljön
emelésre.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület, hogy a takarítás díja ne kerüljön ebben az évben emelésre, kéri
a kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
130/HÖK/2011. (X.27.) számú határozat:
Tárgy: CLEARDUÓ takarítási munkálatok áremelési kérelme
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület döntése, hogy a CLEARDUÓ
takarítási munkálatainak 5 %-os áremelését nem fogadja el, 2011. szeptember 1. napjával.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy e döntésrõl Bóta Lászlót értesítse.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
TIOP-1.1.1-11/1. „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban”
címû pályázat elõkészítése
Kormos Krisztián polgármester:
A TIOP-1.1.1. pályázat elõkészítését, beadását az oktatási infrastruktúra további fejlesztését,
interaktív táblák beszerzését a maga részérõl támogatja. Az elõzõ pályázat során pozitív volt
a tapasztalata, megfelelõ eszközöket kapott az ÁMK. Az intézményi feszültséget oldhatja, ha
minden teremben lesz interaktív tábla. Egyetért-e a képviselõ-testült a javaslattal, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
131/HÖK/2011. (X.27.) számú határozat:
Tárgy: TIOP-1.1.1-11/1. pályázat elõkészítése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot kíván benyújtani az Új
Széchenyi terv Regionális Fejlesztési Operatív Program keretében, TIOP-1.1.1-11/1.
„Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” címû pályázati
konstrukcióra.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat elõkészítésének megkezdésére,
az elõkészítõ tevékenységek beszerzési folyamatának elindítására.
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Felelõs: polgármester
Határidõ: értelemszerûen
Borsod Volán menetrend módosítási javaslata
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti a Borsod Volán megkeresését, melyben tervezi bevezetni Borsodnádasdot érintõ
menetrendi változásokat, 2011. december 13-tól:
3770 Miskolc – Kazincbarcika – Putnok – Ózd- Borsodnádasd vonalon a 9:50 BorsodnádasdMiskolc járat közlekedtetését megszüntetik, ezzel egyidejûleg a 10:30 Ózd-Miskolc járat
közlekedtetését kiterjesztik a hét minden napjára, és a 9:50 Borsodnádasd-Ózd járat
közlekedtetését kiterjesztik a hét minden napjára.
A fenti változásokat nem javasolja elfogadásra, hiszen a Borsodnádasdi lakos ezzel elveszít
9:50 órás járatot, amellyel a lakosok Borsodnádasdról Miskolcig közlekedhettek, többnyire
orvosi kezelésre. Egyetért-e a javaslattal a képviselõ-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
132/HÖK/2011. (X.27.) számú határozat:
Tárgy: Borsod Volán menetrend módosítási javaslata
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület döntése, hogy Borsod Volán 2011.
december 13-i menetrend módosítási javaslatával nem ért egyet.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy e döntésrõl a Borsod Volán Területi Igazgatóságot
értesítse.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen

Kormos Krisztián polgármester:
9

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Borsodnádasdi Rendõrõrs részére támogatásként átadott
az önkormányzat 1 db digitális fényképezõgépet. Ezzel is erõsíteni kívánja a rendõrség és
az önkormányzat közötti jó kapcsolatot, és munkájukat szeretnénk ezzel segíteni.

9

2011. október 31-én hétfõn 14.00 órakor önkormányzati rendezvény keretében
megemlékezünk a Halottak napjára. Kér minden képviselõt, vegyen részt a rendezvényen.
Ezen a napon a Jövõ Borsodnádasdjáért Egyesület 17.00 órai kezdettel Halloween partit
rendez, minden érdeklõdõt szeretettel várnak.
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9

Decemberre tervezi a képviselõkkel a gyomaendrõdi kirándulást, ismerteti a tervezett
programot, kér mindenkit, részvételi szándékát jelezze.

K.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyzõ

Dr Bohus Gábor
jegyzõkönyv-hitelesítõ

Dr Hegedûs Zsuzsanna
jegyzõkönyv-hitelesítõ

29
Created by PDF Generator (http://www.alientools.com/), to remove this mark, please buy the software.

