Jegyzőkönyv
Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Dorkó György,
Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János,
Neuwirth László, Pallagi Ákos,
Sági Tibor, Suta Gábor,
Szkálosi László, Vámos Dezsőné képviselők
Papp Anna polgármester
Burkovics Róbert aljegyző
László Károly vezető főtanácsos
Kelemen Károly vezető főtanácsos
Dorkóné Dévai Marianna tanácsos
Mihályiné Kovács Zsófia jegyzőkönyvvezető
A jelenléti íven felsoroltak.
Késett: Dr. Bohus Gábor és Kormos Krisztián
Papp Anna polgármester
Üdvözölte a jelenlévőket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselőtestületből 10 fő megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Suta Gábor és Pallagi Ákos
képviselőket. A javaslattal a Képviselő-testület 10 (egyhangú) igen szavazattal egyetértett.
Napirendi pontok:
1. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007.
(II.15.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
2. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló
1/2007.(I.25.) számú rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat …/2008. (I.24.) számú talajterhelési
díjáról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
4. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat települési folyékony hulladék kezelési
közszolgáltatásról szóló 17/2005.(XII.21.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
5. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat …/2008.(I.24.) számú a
környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
6. Javaslat Vízi-közmű Társulási tagok lakás-takarékpénztári számlanyitási díjának
támogatására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester

2
7. Javaslat a Bogácsi üdülő bérleti szerződésében szereplő, bérlő által elvégzett,
beruházási és eszközbeszerzési költségei elszámolásának elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
8. Javaslat a „WiFi falu” pályázaton való részvételről és önrész vállalásáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
9. Javaslat pályázatokon való részvétel lehetőségeiről
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
10. Javaslat Borsodnádasd Város Esélyegyenlőségi Tervének elfogadásáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
11. Javaslat Borsodnádasd Város 2008. évi rendezvénytervének elfogadására
Előterjesztő: Varga Attila intézményvezető
12. Javaslat Borsodnádasd Város 2008. évi karbantartási és felújítási tervének
elfogadására
Előterjesztő: Kelemen Károly
13. Tájékoztatás a 2008. évi Lovas-napok szervezésének jelenlegi állásáról.
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
14. Egyebek
Papp Anna polgármester
A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett. Javasolta, hogy a hármas és
ötös napirendi pontot cseréljék fel, illetve a tizenegyes és tizenkettes napirendi pont sorrendje
is felcserélődjön. Kérte, aki a módosító javaslattal egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
2/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: Napirendi pontok módosítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett a napirendi pontok
módosításával.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007.
(II.15.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
2. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló
1/2007.(I.25.) számú rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat …/2008.(I.24.) számú a
környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
4. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat települési folyékony hulladék kezelési
közszolgáltatásról szóló 17/2005.(XII.21.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
5. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat …/2008. (I.24.) számú talajterhelési
díjáról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
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6. Javaslat Vízi-közmű Társulási tagok lakás-takarékpénztári számlanyitási díjának
támogatására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
7. Javaslat a Bogácsi üdülő bérleti szerződésében szereplő, bérlő által elvégzett,
beruházási és eszközbeszerzési költségei elszámolásának elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
8. Javaslat a „WiFi falu” pályázaton való részvételről és önrész vállalásáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
9. Javaslat pályázatokon való részvétel lehetőségeiről
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
10. Javaslat Borsodnádasd Város Esélyegyenlőségi Tervének elfogadásáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
11. Javaslat Borsodnádasd Város 2008. évi karbantartási és felújítási tervének
elfogadására
Előterjesztő: Kelemen Károly
12. Javaslat Borsodnádasd Város 2008. évi rendezvénytervének elfogadására
Előterjesztő: Varga Attila intézményvezető
13. Tájékoztatás a 2008. évi Lovas-napok szervezésének jelenlegi állásáról.
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
14. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy a városi önkormányzat hivatalában és intézményében személyi változások
történtek. Kérte, aki egyetért a személyi változásokról szóló tájékoztatóval, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
3/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: Személyi változásokról szóló tájékoztató
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett a városi önkormányzat
hivatalában és intézményében történt személyi változásokról szóló tájékoztató
meghallgatásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy megjelent a Képviselő-testületi ülésen Hevér Tiborné, aki 2008. február 1jétől 2008. március 31-ig a Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltató Központ
megbízott intézményvezető lesz. Mivel többen jelezték, hogy nem ismerik, megkérte, hogy
röviden mutatkozzon be.
Hevér Tiborné
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2006. január 2-tól dolgozik a Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltató Központban.
Előtte Miskolcon dolgozott hittanárként, majd Ózdon az Esélygondozó Házban a
szenvedélybetegek ellátásában vett részt.
Papp Anna polgármester
Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy dr. Kocska Péter elment a Hivatalból, így
szükségessé vált Hatósági Iroda vezetőjének kinevezése, 2008. január 1-jétől Kelemenné dr.
Rédai Ildikót nevezték ki határozatlan időre. Megpályáztatták a hatósági ügyintézői
álláshelyet, ahol dr. Kovács Csaba jogász nyerte el a pályázatot. Kinevezése határozatlan
idejű, hat hónapi próbaidő letöltésével. Kérdés, hozzászólás nem volt.
1. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007.
(II.15.) számú rendelet módosítására
Papp Anna polgármester
A rendelet módosítása azt a célt szolgálja, hogy a Képviselő-testület lássa, hogy 2007. évet
működési hitel visszafizetésével tudták zárni, jelenleg fennáll 18 millió forint hosszú távú
fejlesztési hitel a vízberuházáshoz. Többségében a 2007. évi kötelezettségek teljesítésre
kerültek. Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
Köszöntötte a megjelenteket. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztést.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
4/2007.(II.15.) számú rendelet módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett a Borsodnádasd
Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007.(II.15.) számú rendelet
módosításával.
2. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló 1/2007.
(I.25.) számú rendeletének módosításáról
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy a rendelet módosításának oka a szociális törvény változása. Az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság megállapítás 2008. január 1-jétől polgármesteri hatáskörből
jegyzői hatáskörbe került, ezért a rendeletet módosítani kell. Kérte a bizottságok véleményét.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet módosítását.
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Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet
módosítását.
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a szociális ellátásokról szóló 1/2007.(I.25.)
számú rendelet módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett a szociális
ellátásokról szóló 1/2007.(I.25.) számú rendeletének módosításával.
3. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat …/2008.(I.24.) számú a környezetvédelmi
alap létrehozásáról szóló rendelet elfogadására
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy környezetvédelmi alapot kell létrehozni és ez a későbbiekben
környezetvédelmi célokra használható.
Dr. Bohus Gábor képviselő helyet foglalt a teremben
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok véleményét.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló
rendeletet.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a
környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendeletet.
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a környezetvédelmi alap létrehozásáról
szóló rendelettel, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 11 egyhangú igen szavazat
Borsodnádasd Városi Önkormányzat a 3/2008.(I.24.) számú a környezetvédelmi alap
létrehozásáról szóló rendeletet elfogadta.
4. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat települési folyékony hulladék kezelési
közszolgáltatásról szóló 17/2005.(XII.21.) számú rendelet módosítására
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
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Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. Felhívta a figyelmet arra, hogy
éljenek a büntetés lehetőségével.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért Borsodnádasd Városi Önkormányzat települési folyékony hulladék
kezelési közszolgáltatásról szóló 17/2005.(XII.21.) számú rendelet módosításával, az
szavazzon.
A szavazás eredménye: 11 egyhangú igen szavazat
Borsodnádasd Városi Önkormányzat egyetértett a települési folyékony hulladék kezelési
közszolgáltatásról szóló 17/2005.(XII.21.) számú rendelet módosításával.
5. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat …/2008. (I.24.) számú talajterhelési
díjáról szóló rendelet elfogadására
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy a jogszabályok már korábban lehetővé tették a rendelet megalkotását. Csak
arra lehet kivetni, aki csatorna mellett van, és nincs rákötve a hálózatra. Kérte a bizottságok
véleményét.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a
rendeletet.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a rendeletet.
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a talajterhelési díjról szóló rendelettel, az
szavazzon.
A szavazás eredménye: 11 egyhangú igen szavazat
Borsodnádasd Városi Önkormányzat 5/2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló
rendelet elfogadta.
6. Napirendi pont
Javaslat Vízi-közmű Társulási tagok lakás-takarékpénztári számlanyitási díjának
támogatására
Papp Anna polgármester
A Képviselő-testület korábban állást foglalt arról, hogy amennyiben a víziközmű-társulat
megalakul, akkor hozzájárul a számlanyitás költségeihez. Abban kell dönteni, hogy bekötési
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egységenként 1000 forinttal támogatják a számlanyitás összegét. Kérte a bizottságok
véleményét.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatban foglaltakat. Az a kérése,
hogy nézzék meg ha a társulat részére adják át, akkor működési kiadás-e vagy sem.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a határozati
javaslatban foglaltakat.
A szavazás eredménye: 11 egyhangú igen szavazat
4/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: Számlanyitás költségeihez való hozzájárulás
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy az
önkormányzat 1000,-Ft összeggel támogassa a Borsodnádasd Város Csatornamű Víziközműtársulatba belépett tagok lakástakarék-pénztári számlanyitási díját, érdekeltségi egységenként.
a.) a Víziközmű-társulatba belépett tagok száma 745 fő, akik 784 db érdekeltségi
egységet képviselnek. A támogatásuk összege 784.000 e/Ft. A támogatott tagok
névsorát, a mellékelt névjegyzék tartalmazza.
A fenti összeget az önkormányzat utalja át a Víziközmű-társulat, Sajóvölgye
Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára.
b.) a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 1000,-Ft összeggel
támogassa a Víziközmű-társulatba 2008.02.15.-ig belépő és lakástakarék-pénztári
szerződést kötő tagok számlanyitási díját, érdekeltségi egységenként.
A támogatott tagok, és érdekeltségi egységek számáról, a támogatás összegéről a
Képviselő-testületet utólagosan tájékoztatni kell.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Anna polgármester
7. Napirendi pont
Javaslat a Bogácsi üdülő bérleti szerződésében szereplő, bérlő által elvégzett, beruházási
és eszközbeszerzési költségei elszámolásának elfogadására
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy 2005-ben az önkormányzat tulajdonában lévő üdülőt bérbe adták 2009.
december 31-i határidővel. A bérleti szerződés lényeges tartalma, hogy a bérlő lehetőséget
kap, hogy 74 millió forint értékű beruházást hajtson végre, a gyermeküdülőt elbontsa és új
gyermeküdülőt építsen, az öt faházat felújítsa. Megkereste az önkormányzatot, hogy a
beruházás elkészült és elküldte a számlákat. A költség 96 millió forint. A bérleti szerződés az
önkormányzat számára rendkívül hátrányos. Amennyiben a bérleti jogviszony fennáll 2009.
december 31-én és bármelyik fél nem kívánja a szerződés hosszabbítását, akkor a beruházás
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értékét egy éven belül készpénzben, évi inflációval emelve meg kell fizetni a bérlő részére. Ez
az önkormányzat részére beláthatatlan következményekkel jár. Tárgyalást folytatott a bérlővel
a szerződés hosszú távú fenntartása, megváltoztatása érdekében és helyszíni ellenőrzés végett
eszközbeszerzés és felújítás végett. Minden többletköltséget előzetes jóváhagyással el kellett
volna fogadtatni a tulajdonossal. Ez nem történt meg. Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolta az értékesítést.
Sági Tibor képviselő
Támogatják a határozati javaslatot, az önkormányzat számára a lehető legjobb megoldást kell
keresni.
Papp Anna polgármester
Megkérdezte, van-e valakinek észrevétele.
Magyar János képviselő
Utalt arra, hogy ő korábban is az értékesítés mellett foglalt állást.
Szkálosi László képviselő
Egyetértett azzal, hogy adják el az üdülőt.
Papp Anna polgármester
Egy rossz szerződésből nehéz úgy kijönni, hogy mind a két fél számára megfelelő legyen.
Kérte, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal és felhatalmazza a további tárgyalásra,
az szavazzon.
A szavazás eredménye: 11 egyhangú igen szavazat
5/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: Javaslat a Bogácsi üdülő bérleti szerződésében szereplő, bérlő által elvégzett,
beruházási és eszközbeszerzési költségei elszámolásának elfogadására
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bogács, Szarvas
út 7. sz. alatti Üdülő bérbeadásának feltételeiről, és az ott végrehajtott beruházás jelenlegi
helyzetéről készült előterjesztést. A Képviselő-testület a bérlő elszámolásában kért beruházási
és eszközbeszerzési többletköltséget előzetesen nem fogadja el, a bérleti-szerződés 9.)
pontjára hivatkozva. Utasítja a jegyzőt, hogy a beruházási költségek műszaki, pénzügyi,
számviteli szempontból történő ellenőrzését végezze el 10 napon belül. Az ellenőrzés és
egyeztetés eredménye alapján készítsen konkrét javaslatot a Képviselő-testület részére.
Határidő: 2008. februári ülés
Felelős: jegyző
8. Napirendi pont
Javaslat a „WiFi falu” pályázaton való részvételről és önrész vállalásáról
Papp Anna polgármester

9
Elmondta, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat megkereste az Önkormányzatot, hogy
támogassa a pályázaton való részvételüket. Kérte a bizottságok véleményét.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Szerinte a városban van lehetőség az internet
használatára az e-magyarország keretén belül és ez ingyen vehető igénybe. Gond lehet az
antenna elhelyezésével is, ha több helyre kell a vételt biztosítani.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Javasolták, hogy az érintett családok írásban vállalják a visszafizetési garanciát és
nyilatkozzanak a további működtetést illetően. A bizottság elviekben támogatja a pályázat
benyújtást az említett feltételekkel.
Papp Anna polgármester
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
megkereste azzal a kéréssel, hogy harminc családot támogassanak. A támogatás azt jelenti,
hogy a pénzt megelőlegezi az önkormányzat a pályázók számára, amit hat havi részletben kell
visszafizetniük. Fel kell mérni, hogy ki tudja a feltételeket vállalni, műszaki feltételek is
befolyásolni fogják, hogy hová helyezhetik el az antennát, a pályázók gyerekei érdeklődnek-e
a számítástechnika iránt.
Magyar János képviselő
Javasolta, hogy az ÁMK igazgatója mérje fel, hogy ki felel meg a feltételeknek.
Kormos Krisztián alpolgármester helyet foglalt a teremben.
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy a pályázat nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy hátrányos helyzetű gyerekek
részt vegyenek benne. Javasolta, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki azzal, miszerint
felkérik a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, hogy hátrányos helyzetű magyar
családokat is vonjanak bele a pályázatba.
Dorkó György képviselő
Tudomása szerint a pályázatban benne van, hogy egy helyről sugározható.
Papp Anna polgármester
Javasolta a pályázat benyújtását tíz fővel.
Neuwirth László képviselő
Utalt arra, hogy az ÁMK épületében jól felszerelt számítástechnika terem van, amit délután is
lehet használni.
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy a Kisebbségi Önkormányzat Elnökét tájékoztassák arról, hogy ne csak romák
vegyenek részt a pályázatban, a pályázók vegyék igénybe az e-magyarország pont ingyenes
szolgáltatását. Kérte, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 igen, 3 tartózkodás
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6/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: Javaslat a „WiFi falu” pályázaton való részvételről és önrész vállalásáról
Borsodnádasd Város Önkormányzata részt vesz az Internet Terjesztéséért Alapítvány által
meghirdetett WiFi falu című pályázaton, melyhez a számítógépek megvásárlását megelőlegezi
300.000,- Ft értékig, és a megvásárolt gépeket végfelhasználó részére változatlan áron,
kamatmentes részletfizetési konstrukcióban 6 részletben továbbadja.
A képviselő-testület a pályázat benyújtásának feltételéül szabja, hogy a pályázatban
résztvevők írásban nyilatkozzanak részvételi szándékukról, s egyben írásban kötelezettséget
vállalnak a számítógép értékének 6 részletben történő megfizetésére.
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására, az ahhoz csatolandó nyilatkozatok, valamint a pályázati támogatás
elnyerése esetén a Támogatási Szerződésnek – a Képviselő-testület döntésének megfelelően
történő – aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
9. Napirendi pont
Javaslat pályázatokon való részvétel lehetőségeiről
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy előterjesztés készült a pályázatokról. Javasolta, hogy a városközpont
kialakításával és az egészségüggyel kapcsolatos pályázat kerüljön beadásra. Azokat a
pályázatokat is nyújtsák be, amelyek önerő nélküliek. Elmondta, hogy a 2007. évi
pénzmaradvány, ami felhalmozás jellegű, az várhatóan 16 millió forint. A 2008. évi
koncepcióban a fejlesztési támogatási forrás csökkent. 13.5 millió a hitel és az egyéb
kötelezettségek, 2,8 millió forint a saját fejlesztésre fordítható forrás várhatóan, amennyiben
nagyobb pályázatokon részt vesznek és nyernek, akkor az csak fejlesztési hitel
igénybevételével történhet. Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a pályázatokról szóló előterjesztést, ami szerinte csak
felsorolás és nem tartalmaz konkrétumokat. Két nagy pályázat szerepel benne a 16 és 19
sorszámú, ezeket be kell adni.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
javasolta a benne szereplő 16, 19, 5, 20, 21, 18, sorszámú pályázatok beadását. Ami nem
igényel önrészt és megfelelő szakmai feltételekkel rendelkeznek, az is kerüljön beadásra.
Papp Anna polgármester
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, véleménye.
Magyar János képviselő
Jó lett volna részletezni a pályázatokat. Szerinte a II. számú rendelőre is beadható az
egészségügyi pályázat, a kazánháznál lehet bővítést végezni, hasonló lehetőség a
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közeljövőben nem lesz. Véleménye szerint az intézményeket rendbe kell tenni, az
előterjesztésből nem tartalmaz konkrétumokat.
Papp Anna polgármester
Szerinte azt kell eldönteni, hogy milyen irányban akarnak elindulni, a sorrendiséget kell
megállapítani. Utalt arra, hogy az akadálymentesítésnél mind a két rendelőre beadták a
pályázatot, de egy témában egy pályázat adható be, ezért úgy döntöttek, hogy a II. számú
rendelő akadálymentesítése történjen meg. A jelenlegi pályázati kiírások egészségügyi
intézmény tekintetében külön belső felújítást is megenged. Hosszú távon abban kell
gondolkodni, hogy az azonos jellegű feladatokat egy épületben oldják meg. Az anya- és
gyermekvédelmet az egészségügyi intézménybe – I. számú rendelő épülete - helyezni, a
megüresedő épületet értékesíteni vagy más célra felhasználni. Minél több feladat van egy
helyen, annál gazdaságosabban működtethető. Annak a lehetőségét is meg kell vizsgálni,
hogy a nem egészségügyi intézmények felújítását milyen pénzből lehet megoldani. Az
akadálymentesítésre beadott pályázat eredményét mindenképpen meg kell várni. A
városközponttal kapcsolatban elmondta, hogy olyan környezet kialakítására kell törekedni,
ami városias képet ad. A Béke Művelődési Ház felújítása, bővítése, külső belső átalakítása
100 millió forintot meghaladó összeg. Az épület központi épületként működhetne, de az
átalakítás csak pályázat útján oldható meg. Régi probléma a piac néven emlegetett tér rendbe
tétele. Az iskola melletti futballpályáról is dönteni kell. A pályázatba mindent, amit eltudnak
gondolni bele kell tenni. Az értékelés szempontja az lesz, hogy minél sokrétűbb legyen, minél
előbb induljanak és úgy pályázzanak, hogy tervezői díjakat ne fizessenek, csak
megvalósíthatósági tanulmányokat. Konkrét tervezésre pénzt ne fizessenek ki, csak
tanulmányokra, amíg az első fordulóban ki nem derül, hogy nyer-e a pályázat vagy sem.
Fontos kérdés az, hogy a piactér hasznosításába tudnak-e vállalkozót bevonni. Elmondta,
hogy a Kroda Kft. képviselőivel fog találkozni a városközponttal kapcsolatos pályázat
ügyében. A Béke Művelődési Ház felújításával kapcsolatban javasolta, hogy tetőtér
beépítésben gondolkodjanak, a Polgármesteri Hivatal része lehetne az épületnek a felújítást
követően. Kérte a Képviselő-testület véleményét.
Magyar János képviselő
A városközponttal kapcsolatos pályázat beadásával egyetértett. Az egészségüggyel
kapcsolatos pályázatot is fontosnak tartotta. Szerinte a két orvosi rendelőre szükség van a
megfelelő ellátás érdekében.
Dr. Bohus Gábor képviselő
Javasolta, hogy tartsanak megbeszélést. Megkérdezte, hogy az Unio Coop felújítása hol tart
jelenleg.
Papp Anna polgármester
Egyetértett azzal, hogy megbeszélést tartsanak, ahol a képviselők elmondhatják ötleteiket,
javaslataikat a pályázatokkal kapcsolatban. Az Unio Coop felújításával kapcsolatban
elmondta, hogy korábban hoztak egy határozatot, miszerint addig nem hoznak konkrét
döntést, amíg a városközpont kialakítása nem válik véglegessé.
Neuwirth László képviselő
Utalt arra, hogy korábban készült egy terv a Béke Művelődési Ház felújítására.
Papp Anna polgármester
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Véleménye szerint azon kell gondolkodni, hogy korszerű épületben tudjanak helyet biztosítani
a feladatok ellátásához. A pályázatoknál fontos szempont a hosszú távú működtetés.
Kelemen Károly vezető főtanácsos
Pályázni csak úgy lehet, ha konkrétan tudják, hogy a Művelődési Házban milyen feladatokat
fognak ellátni.
Papp Anna polgármester
Arra kérte a Képviselő-testületet, hogy adjanak javaslatot, közösen találják meg azt, hogy mi
szolgálja legjobban Borsodnádasd érdekét. Javasolta, hogy tartsanak megbeszélést. Ezt
követően szavazásra tette fel a kérdést, megkérdezte, ki ért egyet azzal, hogy a következő
pályázatok kerüljenek beadásra:
1. Funkcióbővítő településrehabilitáció, ÉMOP-2007 3.1.2.
2. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, ÉMOP-2007 4.1.1.
3. Önkormányzati településszolgáltatói térinformatikai alaprendszer
4. Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése, infrastruktúra fejlesztése, ÉMOP2007 4.3.1.
5. Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése, ÉMOP-2007 3.2.1. –C,D
Kérte, aki egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
7/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: Javaslat pályázatokon való részvétel lehetőségeiről
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a következő
pályázatok beadásra kerüljenek:
1. „Funkcióbővítő településrehabilitáció” című, ÉMOP-2007 3.1.2.
2. „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” című, ÉMOP-2007 4.1.1.
3. „Önkormányzati településszolgáltatói térinformatikai alaprendszer” című
4. „Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése, infrastruktúra fejlesztése” című,
ÉMOP-2007 4.3.1.
5. „Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése” című, ÉMOP-2007 3.2.1. –C,D
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy a tájékoztatóban lévő pályázatokat, amelyek az önkormányzat
feladatellátásához tartoznak és nincs önrész, azt adják be. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az
szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
8/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: Pályázatokon való részvétel
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Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy azok a
pályázatok, amelyek az önkormányzat feladatellátásához tartoznak és nem szükséges hozzá
önrész, kerüljenek beadásra.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság ülésén
felvetődött az a javaslat, miszerint az „Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése” című
KEOP-3.3.0. pályázaton való részvétel lehetőségét meg kell vizsgálni, és a márciusi ülésre
készüljön szakmai javaslat ezzel kapcsolatban.
Neuwirth László képviselő
A felvetett javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy az erdei iskolának költségei vannak, és ezt
a későbbiekben vállalni kell.
Kormos Krisztián alpolgármester
Az erdei iskola lehet az iskola épületében, nemcsak erdőben épülhet fel. Véleménye szerint az
erdőgazdaság nem zárkózik el a felvetett lehetőség elől.
Papp Anna polgármester
Véleménye szerint csak az iskola adhat javaslatot a pályázattal kapcsolatban. Szavazásra tette
fel a kérdést. Megkérdezte, ki ért egyet azzal, hogy „Erdei iskola hálózat infrastrukturális
fejlesztése” című KEOP-3.3.0. pályázaton való részvétel lehetőségéről készüljön szakmai
javaslat a márciusi ülésre, a javaslat elkészítésére az általános iskolát kérjék fel. Kérte, aki
egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 igen, 2 tartózkodás
9/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: „Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése” című KEOP-3.3.0. pályázaton való
részvétel
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy „Erdei iskola
hálózat infrastrukturális fejlesztése” című KEOP-3.3.0. pályázaton való részvétel
lehetőségéről készüljön szakmai javaslat a márciusi ülésre, a javaslat elkészítésére az
általános iskolát kérjék fel.
Határidő: 2008. márciusi ülés
Felelős: Neuwirth László megbízott ÁMK igazgató
10. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Város Esélyegyenlőségi Tervének elfogadásáról
Papp Anna polgármester
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Elmondta, hogy elkészült az önkormányzat esélyegyenlőségi terve. Kérte a bizottságok
állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére Borsodnádasd Város
Esélyegyenlőségi Tervét.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a
Képviselő-testület részére Borsodnádasd Város Esélyegyenlőségi Tervét.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
10/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: Javaslat Borsodnádasd Város Esélyegyenlőségi Tervének elfogadásáról
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és Borsodnádasd Város Esélyegyenlőségi Tervét elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Farkas Pál jegyző
11. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Város 2008. évi karbantartási és felújítási tervének elfogadására
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
az volt az állásfoglalása, hogy az alapvető karbantartási munkákat el kell végezni, a
felújításokat pályázat útján kell megvalósítani.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és az volt az állásfoglalása, hogy a
sürgős munkálatokat el kell végezni, a felújításokat pályázat útján kell megoldani.
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy a legfontosabb karbantartási és hibaelhárítási munkák kerüljenek elvégzésre
az intézmények költségvetésének terhére. Kérte, aki a javaslattal egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
11/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: Karbantartási munkák elvégzése
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Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a
legfontosabb karbantartási és hibaelhárítási munkák kerüljenek elvégzésre az intézmények
költségvetésének terhére, a mellékelt karbantartási terv alapján.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Anna polgármester
Kelemen Károly főtanácsos
Intézményvezetők
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy a szükséges felújításokat pályázat útján valósítsák meg. Kérte, aki a javaslattal
egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
12/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: Felújítási munkák elvégzése
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a szükséges
felújítási munkákat pályázat útján valósítsák meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Anna polgármester
Kelemen Károly főtanácsos
Intézményvezetők
Papp Anna polgármester
A város üzemeltetéshez kapcsolódó anyag és bérjellegű költségekkel kapcsolatban javasolta,
hogy csak a közterülettel kapcsolatos anyagköltségek kerüljenek elszámolásra a karbantartó
csoportnál anyagköltségként, csak a közterülettel kapcsolatos kiadások merülhetnek fel.
Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
13/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: Közterülettel kapcsolatos karbantartási és felújítási munkák
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy csak a
közterülettel kapcsolatos anyagköltségek kerüljenek elszámolásra a karbantartó csoportnál
anyagköltségként.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Anna polgármester
Kelemen Károly főtanácsos
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12. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Város 2008. évi rendezvénytervének elfogadására
13. Napirendi pont
Tájékoztatás a 2008. évi Lovas-napok szervezésének jelenlegi állásáról.
A két napirendi pont együtt került megtárgyalásra.
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az előterjesztéseket
megtárgyalta. A 2008. évi rendezvénytervben a Lovas-napok költségeit próbálták elhelyezni,
mert ez kulcskérdés, illetve a Nádasd-napok megrendezése kérdéses. Javasolták, hogy 1
millió forintos keretösszeget határozzanak meg a rendezvények megrendezésére.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztéseket megtárgyalt. Javasolták, hogy legyenek nagyobb
rendezvények, mint május 1. augusztus 20. Legyen Borsodnádasd napja. A nagyobb
rendezvényekre nagyobb összeget adjanak.
Papp Anna polgármester
A Lovas-napok megrendezésének költségeihez az önkormányzatnak 1,3 millió forinttal
kellene hozzájárulni. Kérte, aki egyetért azzal, hogy a Lovas-napok megrendezésének
költségeit az önkormányzat 1,3 millió forinttal támogassa, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 2 igen, 10 nem szavazat
14/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: Lovas-napok megrendezésének támogatása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem értett egyet azzal, hogy a
Lovas-napok megrendezésének költségeihez az önkormányzat 1,3 millió forinttal járuljon
hozzá.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy a 2008. évi rendezvények költségeit bruttó 1 millió összegben határozzák
meg, a kis rendezvények költségei kerüljenek az Borsodnádasdi Általános Művelődési
Központhoz. Kérte, aki ezzel egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
15/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
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Tárgy: 2008. évi rendezvények költségei
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a 2008. évi
rendezvények költségeit bruttó 1 millió összegben határozzák meg, a kis rendezvények
költségei kerüljenek az Borsodnádasdi Általános Művelődési Központhoz.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy az 1 millió forintból a május 1. és augusztus 20. megrendezésére 100.000
forint rendezvényenként a felhasználható összeg, 800.000 forint az az összeg, ami a
Borsodnádasd város napjára felhasználható. Ennek a napját ki kell jelölni, minél nagyobb
számban vonják be a város lakosságát, lehet hívni vendégművészeket, lehet főzés-sütés,
molnárkalácssütés, és minden hagyomány, ami Borsodnádasdhoz kapcsolódik. Ennek a
napnak a lebonyolítására tegyen javaslatot a Művelődési Ház igazgatója egy hónapon belül.
Ez a nap minden évben kerüljön megrendezésre. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az
szavazzon.
A szavazás eredménye:12 egyhangú igen szavazat
16/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Napja rendezvény
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy az 1 millió
forintból a május 1. és augusztus 20. megrendezésére 100.000 forint rendezvényenként a
felhasználható összeg, 800.000 forint az az összeg, ami a Borsodnádasd város napjára
felhasználható. Ennek a napját ki kell jelölni, minél nagyobb számban vonják be a város
lakosságát, lehet hívni vendégművészeket, lehet főzés-sütés, molnárkalácssütés, és minden
hagyomány, ami Borsodnádasdhoz kapcsolódik. Ennek a napnak a lebonyolítására tegyen
javaslatot a Művelődési Ház igazgatója egy hónapon belül. Ez a nap minden évben kerüljön
megrendezésre.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Anna polgármester
Dr. Bohus Gábor képviselő
Szerinte a Lovas-napok és az autóverseny sok embert vonzott Borsodnádasdra.
Vámos Dezsőné képviselő
Egyetértett az előzőekkel.
Dorkó György képviselő
A Lovas-napok tervezett költségeit túlzottnak tartotta.
Egyebek
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Magyar Államkötvényekre érkezett vételi ajánlat ismertetése
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy a kiadott előterjesztés az állampapírok visszaváltásával kapcsolatos.
Javasolta, hogy az állampapírokat ne adják el soron kívül. Kérte, aki egyetért a határozati
javaslatban foglaltakkal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
17/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: Magyar Államkötvényekre érkezett vételi ajánlat ismertetése
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy az
önkormányzat a tulajdonában lévő Magyar Államkötvényeket az Államadóság Kezelő
Központ Zrt. részére ne értékesítse a felajánlott feltételeken, mivel a jelenlegi kondíciók
kedvezőbbek, és a beváltást nem teszi indokolttá a jelenlegi pénzügyi helyzet.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Anna polgármester
Szennyvízberuházással kapcsolatos pályázat hiánypótlása
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy kiadtak egy határozati javaslatot. Az előzőben az szerepelt, hogy a
szennyvízberuházás első fordulójához szükséges összeget saját erőből biztosítják hitel
felvételével a víziközmű-társulat által. A kiadott határozati javaslat szerint a 6 516 000
összeget saját erőből biztosítják. Kérte, aki egyetért azzal, hogy, a decemberi határozatot
visszavonják és a kiadott határozati javaslat lépjen a helyébe, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
18/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: Szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítómű építésének előkészítéséhez szükséges saját
forrás biztosítása
a.) Borsodnádasd Város Önkormányzata a 274/HÖK/2007.(XII.12.) számú határozatát
visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
b.) Borsodnádasd Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-1.2.0., Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati kiírás 1. fordulójában, a városi
szennyvízcsatorna-hálózat és a tisztítómű építési munkák előkészítésére nyújt be
pályázatot.
Az előkészítési munkák pénzügyi fedezete:
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Az előkészítési munkák bruttó összköltsége: 43 440 000 Ft
Az igényelt támogatás:
Saját erő:

36 924 000 Ft

(85 %)

6 516 000 Ft

(15 %)

Az Önkormányzat az előkészítési munkák saját forrás részét költségvetésében biztosítani
fogja.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr Főkapitányság megkereste az Ózdi
Rendőrkapitányság vezetői választása miatt. Dr. Varga László 2008. február 1-jétől az Ózdi
Rendőrkapitányság vezetője lesz. Kérte, aki egyetért a kinevezéssel, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
19/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: dr. Varga László Ózd Város Rendőrkapitánnyá történő kinevezésével való egyetértés
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett dr. Varga László Ózd
Város Rendőrkapitánnyá történő kinevezésével.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Anna polgármester
Tájékoztató az Ózdi
feladatvállalásról

Többcélú

Kistérségi

Társulásban

végzett

polgármesteri

Papp Anna polgármester
Tájékoztatót adott ki az Ózd Többcélú Kistérségi Társulásban végzett polgármesteri
tevékenységről. Elmondta, hogy több alkalommal foglalkoztak az intézmények
átszervezésével. A Kistérség létrehozott egy fejlesztési bizottságot, amelynek az a feladata,
hogy a leghátrányosabb térségek részére biztosított keret felhasználására egy programot
készítsen a Kistérség területén. Ezt a bizottságot 2007. december 20-án megalakította a
Kistérség és Borsodnádasd polgármestereként tagja lett a bizottságnak. Kérte, aki elfogadja az
által kiadott tájékoztatót, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
20/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: Tájékoztató
tevékenységről

Ózd

Többcélú

Kistérségi

Társulásban

végzett

polgármesteri
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Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett az Ózd Többcélú
Kistérségi Társulásban végzett polgármesteri tevékenységről szóló tájékoztató elfogadásával.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy a februári testületi ülést egy héttel korábbra, február 14-re kell hozni, mert a
költségvetést február 15-ig be kell nyújtani. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a
Közigazgatási Hivatal megkereste levélben, hogy a belső ellenőrzési ütemtervet 2007. október
15-ig kellett volna elfogadni, ami nem történt meg határidőre. A december 20-i ülésen
napirend volt, és el is lett fogadva, erről tájékoztatták a Közigazgatási Hivatalt. Javasolta,
hogy a munkatervben január hónapban szereplő közmeghallgatás időpontját tegyék át
februárra. A víziközmű-társulat tájékoztató anyagát kiküldték a lakosság számára. Ezzel
kapcsolatban sok kérdés felmerült a lakosság részéről és ez lenne a közmeghallgatás témája.
Kérte, aki a javaslattal egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
21/HÖK/2008.(I.24.) számú határozat
Tárgy: Közmeghallgatás időpontja
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a
munkatervben január hónapban szereplő közmeghallgatás időpontját tegyék át februárra, és a
közmeghallgatás alkalmával a Borsodnádasd Város Csatornamű Víziközmű Társulat elnöke
adjon tájékoztatót a tagok számára.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
Tájékoztatásul elmondta, hogy a LEADER társulásnak tartott előadást dr. Madarász György a
Vidékfejlesztési Iroda észak-magyarországi koordinátora. Elmondta még azt is, hogy a
LEADER bizottság tervező bizottságának tagja lett. Tájékoztatta a jelenlévőket arról is, hogy
újabb két levél érkezett víziközmű vagyonnal kapcsolatban. Salgótarjánban lesz egy
konferencia, ahol Kormos Krisztián alpolgármester fog részt venni. Elmondta, hogy vannak
olyan szerződések, amelyeket neki kellene megkötni. Szeretné, ha a Képviselő-testület
felhatalmazná bizonyos összeg erejéig, ha sürgős dologról van szó. Kérte Magyar János
Pénzügyi Bizottság elnökének véleményét.
Magyar János képviselő
Szerinte jó lett volna a Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyalni ezt a kérdést.
Papp Anna polgármester
Rendkívüli testületi ülést kell összehívni, ha szükséges. Tájékoztatta a Képviselő-testületet,
hogy a Farkas Pál jegyző úr faxot küldött, mely szerint a mai testületi ülésen nem tud részt
venni.
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Magyar János képviselő
Megkérdezte, hogy a fizikoterápiás rendeléssel mi a helyzet, mert az emberek úgy tudják,
hogy meg fog szűnni az ellátás.
Papp Anna polgármester
Válaszként elmondta, hogy Molnár Sándorné nyugdíjasként látja el a feladatot. A nyugdíj
melletti munkavégzés korlátozása miatt azt kérte, hogy a vonatkozó jogszabályok ismeretében
kössünk megbízási szerződést úgy, hogy a nyugdíjat ne befolyásolja. 2008. február 1-jétől
újra indul a fizikoterápiás kezelés.
Magyar János képviselő
Elmondta, hogy a hó eltakarítás hatékonyságával nem elégedett.
Papp Anna polgármester
Egyetértett az előzőekkel. A hó eltakarítás és síkosság mentesítés a jegyző hatáskörébe
tartozik. Ő sem elégedett a végzett munkával. A Nádasd Kft. ügyvezető igazgatójával
megbeszélte, hogy legközelebb vele egyeztessen a hó eltakarítást illetően. Ha szükséges,
közmunkásokat kell behívni és túlóradíjat fizetni nekik. Amennyiben nem hajlandó bejönni,
másnap a kezébe kell adni a munkakönyvet.
Neuwirth László képviselő
A megrendelések rugalmasabb, gyorsabb elintézését kérte.
Papp Anna polgármester
Válaszként elmondta, hogy az ÁMK intézménynek van saját költségvetése, ha valamire
szükségük van akkor ennek terhére intézhetik.
Dorkó György képviselő
Elmondta, hogy a Honvédelmi Minisztériumból kerültek Borsodnádasdra faipari gépek,
történt-e intézkedés a gépekkel kapcsolatban.
Papp Anna polgármester
Pontosabb, önállóbb munkavégzést vár el a hivatal dolgozóitól. Kérdés, hozzászólás nem volt,
az ülést bezárta.
k.m.f.

Papp Anna
polgármester

Farkas Pál jegyző távollétében

Burkovics Róbert
aljegyző
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Suta Gábor
képviselő

Pallagi Ákos
képviselő

