Jegyzőkönyv
Készült: 2008. február 14-én 15.00-17.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Dorkó György, Suta Gábor,
Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János,
Neuwirth László, Sági Tibor,
Szkálosi László, Vámos Dezsőné képviselők
Kormos Krisztián alpolgármester,
Papp Anna polgármester
Burkovics Róbert aljegyző
László Károly vezető főtanácsos
Dorkóné Dévai Marianna tanácsos
Mihályiné Kovács Zsófia jegyzőkönyvvezető
A jelenléti íven felsoroltak.
Késett: Dr. Bohus Gábor képviselő
Igazoltan távol: Pallagi Ákos képviselő
Papp Anna polgármester
Üdvözölte a jelenlévőket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselőtestületből 10 fő megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Neuwirth László és Szkálosi
László képviselőket. A javaslattal a Képviselő-testület 10 (egyhangú) igen szavazattal
egyetértett.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának
költségvetési rendeletének elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester

…./2008.(II.14.)

számú

2. Javaslat a Borsodnádasd Városi Önkormányzat által fenntartott intézményekben a
munkaruhára való jogosultság biztosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
3. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ intézményvezetői
álláshelyének pályázati kiírására, az ÁMK alapdokumentumaival kapcsolatos
feladatok meghatározására.
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
4. Javaslat pályázat benyújtására a lakossági ivóvíz-szolgáltatás támogatására
Előterjesztő: Kovács Árpád ügyvezető igazgató
5. Egyebek
Papp Anna polgármester
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A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett, az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának a költségvetés és zárszámadás
előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló …./2008.
(II.14.) számú rendelet elfogadására.
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
2. Javaslat a Borsodnádasd Városi Önkormányzat által fenntartott intézményekben a
munkaruhára való jogosultság biztosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
3. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának
költségvetési rendeletének elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester

…./2008.(II.14.)

számú

4. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ intézményvezetői
álláshelyének pályázati kiírására, az ÁMK alapdokumentumaival kapcsolatos
feladatok meghatározására.
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
5. Javaslat pályázat benyújtására a lakossági ivóvíz-szolgáltatás támogatására
Előterjesztő: Kovács Árpád ügyvezető igazgató
6. Javaslat könyvvizsgálói pályázat kiírására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
7. Javaslat a Kossuth úti temető, régi ravatalozó épületének bérbeadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
8. Javaslat szavazatszámláló bizottság tagjainak megbízására
Előterjesztő: Burkovics Róbert aljegyző
9. Egyebek
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a napirendi pontok módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
22/HÖK/2008.(II.14.) számú határozat
Tárgy: Napirendi pontok módosítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testület egyetértett a napirendi pontok
módosításával, az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
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1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának a költségvetés és zárszámadás
előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló …./2008.
(II.14.) számú rendelet elfogadására.
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
2. Javaslat a Borsodnádasd Városi Önkormányzat által fenntartott intézményekben a
munkaruhára való jogosultság biztosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
3. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának
költségvetési rendeletének elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester

…./2008.(II.14.)

számú

4. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ intézményvezetői
álláshelyének pályázati kiírására, az ÁMK alapdokumentumaival kapcsolatos
feladatok meghatározására.
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
5. Javaslat pályázat benyújtására a lakossági ivóvíz-szolgáltatás támogatására
Előterjesztő: Kovács Árpád ügyvezető igazgató
6. Javaslat könyvvizsgálói pályázat kiírására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
7. Javaslat a Kossuth úti temető, régi ravatalozó épületének bérbeadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
8. Javaslat szavazatszámláló bizottság tagjainak megbízására
Előterjesztő: Burkovics Róbert aljegyző
9. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Anna polgármester
1. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának a költségvetés és zárszámadás
előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló …./2008.
(II.14.) számú rendelet elfogadására
Papp Anna polgármester
Ez egy rendeletmegalkotás, ami nem szól másról, mint a költségvetési és zárszámadási
rendelet tartalmának meghatározása. Kérte a testület véleményét.
Magyar János képviselő
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A törvény által előírtaknak megfelelően kell elkészíteni a rendeletet. Szerinte a teljes anyagot
nem kell kiadni a képviselőknek, hanem elég a kivonatos is, aki kíváncsi a teljes anyagra, az a
hivatal titkárságán megtekintheti.
Papp Anna polgármester
Egyetértett az előtte szólóval. Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra tette fel a kérdést,
megkérdezte, hogy a vonatkozó jogszabálynak megfelelő mellékleteket a költségvetés és
beszámoló tekintetében a kiadott anyag és kiadott rendelet szerint elfogadja-e. Kérte, aki
elfogadja, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
Borsodnádasd Város Önkormányzatának a költségvetés és zárszámadás
előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló 6/2008.
(II.14.) számú rendeletét a Képviselő-testület elfogadta
2. Napirendi pont
Javaslat a Borsodnádasd Városi Önkormányzat által fenntartott intézményekben a
munkaruhára való jogosultság biztosítására
Papp Anna polgármester
Tájékoztatásként elmondta, hogy a költségvetés készítése kapcsán megkérték az
intézményektől a javaslataikat, illetve az igényeiket. Egységesíteni kell a munkaruha juttatást,
ami jogszabály által adható, illetve a kollektív szerződés szerint. Az intézmények kollektív
szerződéseit tekintve megállapítható volt, hogy nem rendelkeznek érvényes kollektív
szerződéssel, ami alapján a munkaruha juttatást adni lehet, ezért az előterjesztés arról szól,
hogy a jogszabályban meghatározott munkaruhát azonos módon minden intézményben
biztosítsák. A védőruhát abban az esetben kell adni, ha az elhasználódik, az nem kihordási
idős és előre tervezhető dolog. A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott az a javaslat, hogy a
védőruha juttatás meghatározására munkavédelmi szakértőt fognak felkérni, ennek
költségével számolni kell. Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Javasolták, hogy szakember véleményét
kérjék ki, addig maradjon az előterjesztés szerint a juttatás. A költségvetésbe ezek szerint
tervezzék be.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztést.
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot egészítsék ki. Ahol többféle
munkaruha juttatás van egy munkakörben, ott a keretösszeget határozzák meg, és a
keretösszegen belül, hogy melyik juttatásnak mennyi az értéke elszámolás tekintetében. A 15
ezer forint keretösszeget lehessen többféleképpen felhasználni. Kérte, aki ezzel a kiegészítő
javaslattal egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
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Papp Anna polgármester
Kérte, aki az előző javaslattal kiegészítve elfogadja az előterjesztésben lévő határozati
javaslatot, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
23/HÖK/2008.(II.14.) számú határozat
Tárgy: Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat által fenntartott intézményekben a
munkaruhára való jogosultság biztosítására
a.) Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy ahol
többféle munkaruha juttatás van egy munkakörben, ott a keretösszeget határozzák
meg, és a keretösszegen belül, hogy melyik juttatásnak mennyi az értéke elszámolás
tekintetében. A 15 ezer forint keretösszeget lehessen többféleképpen felhasználni.
b.) Borsodnádasd Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv., a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. és a
közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV.20.) MüM
rendelet 3. számú mellékletének vonatkozó rendelkezéseivel összhangban biztosítja a
munkaruhát az alábbi munkavállalóknak:
Szakács: védőkötény 10.000-Ft/fő, munkavédelmi zárt cipő 5.000-Ft/fő 1 év kihordási
idő. Kézilány: védőkötény 10.000-Ft/fő, munkavédelmi zárt cipő 5.000-Ft/fő 1 év
kihordási idő. Központi Konyha vezetője: védőkötény 10.000-Ft/fő, munkavédelmi
zárt cipő 5.000-Ft/fő
1 év kihordási idő.
Karbantartó: munkaruha 10.000-Ft./fő, 2 év kihordási idő.
Testnevelés szakos tanár: munkaruha 10.000-Ft/fő, 2 év kihordási idő.
Kémia szakos tanár: munkaruha 10.000-Ft/fő, 2 év kihordási idő.
Dajka: munkaruha 10.000-Ft/fő, 2 év kihordási idő.
Házigondozást végző fő állású közalkalmazott: munkaruha 10.000-Ft/fő, 2 év
kihordási idő.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző
3. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának …./2008.(II.14.) számú költségvetési
rendeletének elfogadására
Papp Anna polgármester
Egy évvel ezelőtt sokkal nehezebb helyzetben voltak a költségvetés meghatározásánál, mert
olyan összegű hiány keletkezett a költségvetésben az évek alatt, aminek megoldására nagyon
súlyos intézkedéseket kellett hozni. A 2007. évi intézkedéseknek látható eredményei vannak a
2008. évi költségvetés elkészítésekor. Ez nem azt jelenti, hogy tárgyi évben
problémamentesen és pénzbőségében fognak dolgozni. A költségvetés kiadási és bevételi
oldalait összehasonlítva megállapítható, hogy a költségvetési törvényben biztosított
normatívák 2007. évről 2008. évre nem változtak, nominális szinten maradtak. 9 millió
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forinttal kevesebb bevétellel tervezhetik a 2008. évet. Sajnálatos dolog a költségvetés bevételi
oldalában, hogy az önkormányzat saját bevétele nem növekszik. A saját bevétel többségében
azok az intézményi térítési díjak, ahol szolgáltatásokat biztosítanak. A tárgyi évben az
intézménye térítési díjaknál jelentős változás következik be. 2008-ban a szociális törvény
változott, a térítési díjakat úgy kell megállapítani, hogy az igénybe vevőknek az igénybevett
szolgáltatás önköltségi díját meg kell téríteni. Az új szolgáltatási díjmegállapítás arra irányul,
hogy a díjakat emelni kell. Nagymértékű díjemelés esetén igénybevevője nem lesz a szociális
szolgáltatásnak. Még ebben a hónapban minden térítési díjat meg kell állapítani, ez a bevételi
oldalt mindenképpen módosítani fogja. A bevételnek van egy sajátságos része a helyi adó,
gépjárműadó. Az utóbbi évek tendenciáit nézve ez is lehangoló képet mutat. 2006 és 2007 év
között a ténylegesen befolyt helyi adó 10 millió forinttal csökkent. A kiadási oldalon azonos
és egységes elvek alapján tervezték meg minden intézmény kiadási előirányzatait. Sajnálatos
dolog, hogy a költségvetési törvény legalább 8. éve nem biztosítja a dologi költségek
növekményének az automatizmusát. A dologi költségek növekedését mindig az
önkormányzatnak önmagának kell előteremtenie valamilyen forrásból. Tárgyi évben jelentős
energia áremelés következett be, az intézményeknél a növelt összeggel számoltak. Bér és
személyi juttatásnál egységes elvek alapján, ami azt jelenti, hogy 2008. január 1-jével minden
önkormányzati alkalmazottnak a bérét a garantált illetményalap szerint átdolgozták, hogy a
garantált illetmény mindenkinek biztosítva legyen. Béremelés csak azoknál a dolgozóknál
jelentkezhetett, ahol a bérbeállásuk a garantált illetmény 100 százaléka volt. Ahol felette volt,
vagyis munkáltatói döntésű bérrel rendelkeztek, ott a garantált illetményemelést a munkáltatói
terhére valósították meg, azzal a feltétellel, hogy azt a béremelést, amit a központosított
előirányzatból előzetesen visszaigényeltek – megadták az adatokat a Magyar Államkincstár
felé – a tényleges garantált illetménynövekedés és a visszaigényelhető béremelés különbségét
jelen költségvetés jóváhagyását követően minden intézmény meg fogja kapni a béremelés
tényleges megvalósítása céljából. Ez azt jelenti, hogy újabb munkáltatói döntésű béremelés
következik be, mivel a garantált illetmény mindenkinek biztosításra került a januári
átsorolással. Azonos elvek alapján tervezték meg a személyi jellegű juttatásban az egyéb
személyi kiadásokat, valamint az előbb elfogadott munkaruha juttatást. Az igazgatási ágazat
kiadási előirányzata 13 millió forinttal csökkent, városközség gazdálkodás nem csökkent,
olyan szintet állítottak be, mint a tavalyi évben. Az egészségügyi ellátásban 4,5 millió
forinttal, szociális intézményhálózatnál 5 millió forinttal csökkent, az Borsodnádasdi
Általános Művelődési Központ intézményegységnél 36,4 millió forinttal. A kiadás összesen
115 millió forinttal csökkent. Pénzbeli szociális juttatások – segély – a költségvetésben 14
millió forintos többletet mutat a 2007. évhez képest. Az önkormányzatot 10 százalék terheli.
Elgondolkodtató, hogy évről évre a segélykifizetés és szociális ellátás növekszik, amikor
pedig munkát biztosítanak – akár közcélú, közhasznú – nincs megfelelő ember. Tárgyi évben
a szociális ellátások felülvizsgálatára kiemelt hangsúlyt kell fordítani. Ezek törvényben
meghatározott kötelezettségek, amit fizetni kell. Az intézményeknél az a kiadáscsökkenés
bekövezett, amit elhatároztak, további megszorításokat már nem tudja, hogy miben lehetne
tenni. Tárgyi évben is a szigorú költséggazdálkodást folytatni kell minden területen, minden
intézmény tekintetében. A szociális és központi ügyeletet megtervezték tárgyi évben, de
folyamatban van a Kistérségbe történő átadása, ha megfelelő feltételt, ajánlatot fognak kapni a
Kistérség részéről. Az Államháztartási törvény előírása szerint a két részben önálló
intézménnyel az Borsodnádasdi Általános Művelődési Központtal és a szociális intézménnyel
a költségvetés előzetes egyeztetése lezajlott. A dolgozókat és vezetőket tájékoztatták a
költségvetés irányelveiről, mindkét intézményben elfogadásra került. Tárgyi évben a
költségvetési előirányzat kiadási oldalon csökkent a korábbi évhez képest közel 100 millió
forinttal, a bevétel csökkent 10 millióval. A forráshiány így 48.248 millió forint, a tavalyi
hiány egyharmada. Ez nem ad okot költekezésre, mert még mindig nagy a forráshiány, de
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lényegesen jobban kezelhető, mint az egy évvel korábbi volt. Kérte a bizottságok
állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolta a Képviselőtestület részére azzal a módosítással, hogy az önkéntes tűzoltók támogatása 100 ezer forinttal
kevesebb legyen, ezt a 100 ezer forintot a polgárőrség kapja meg működési kiadásaira. A
tervezett 1.8 millió forint sportcélokra legyen felhasználva, ne csak a labdarúgócsapat
támogatására fordítsák. A civil szervezeteknek adott támogatás csak pályázati célokra
felhasználható legyen. A polgármester és a Képviselő-testület számoltassa be a Nádasd
települések kuratóriumát.
Sági Tibor képviselő
Megköszönte a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási bizottság nevében Magyar
János Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy részt vett a bizottságuk ülésén, és tájékoztatta őket
a Pénzügyi Bizottság állásfoglalásáról. A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási
bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére
azokkal a módosításokkal, amiket a Pénzügyi Bizottság javasolt. A sportfeladatok
tekintetében az összeget nem tartják célszerűnek megbontani.
Papp Anna polgármester
Kérte a Képviselő-testület véleményét.
Magyar János képviselő
A költségvetésben szereplő 1.8 millió forintot az állam sportfeladatok támogatására adja.
Szerinte más sporttevékenységet is kellene támogatni ebből az összegből. Amikor az
ügyeletben nyáron nincs gyógyszerre pénz, akkor meg kell gondolni, hogy mire adnak ki 2
millió forintot. A Pénzügyi Bizottsági ülésen az is elhangzott, hogy a helyi közlekedésre miért
adnak 1.8 millió forintot. Felül kell vizsgálni, hogy mit kap a lakosság ezért a pénzért. Ha az
említett összeget sportra kapják, akkor szerepeljen benne más sporttevékenység is.
Sági Tibor képviselő
Jelenleg öt sportszakkör működik az iskolában, heti nyolc órában az állam finanszírozza. Jó
színvonalú, kiterjedt sportélet folyik az iskolában. Működik felnőtt természetjárás, teniszklub.
Neuwirth László képviselő
A labdarúgócsapat azok közé tartozik, ami a múltból megmaradt a városnak.
Papp Anna polgármester
A sportpálya és az öltöző önkormányzati tulajdonban van és a rezsiköltségét az önkormányzat
fizeti, ez része ennek az összegnek, amiről szó van. Borsodnádasd területén bárki bármilyen
célra a sportpályát az öltözővel együtt igénybe veheti. A labdarúgó-egyesület az utánpótlás
neveléssel is foglalkozik. Az egyesület tartja fenn a pályát, gondozza. A civil szervezeteknek
biztosított 400 ezer forint keretösszeget elsődlegesen pályázati források kiegészítésére illetve
olyan rendezvényekre kell biztosítani, melynek programját előzetesen a civil szervezet a
testület rendelkezésére bocsátja.
Magyar János képviselő
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Két javaslat van, az egyik az, hogy a polgármester bizonyos átcsoportosításokat végezhessen
utólagos beszámolással, a másik javaslat az, hogy maradjon a Képviselő-testület joga a
döntés. A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy maradjon a Képviselő-testület joga a döntés.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért azzal, hogy a 9 § b.) változat maradjon a rendeletben, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
Papp Anna polgármester
A rendelet 7. sz. mellékletében a polgárőrség kiadási előirányzatát 100 forinttal növeljék, az
önkéntes tűzoltók kiadási előirányzatát 100 forinttal csökkentsék. Kérte, aki a javaslattal
egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
Papp Anna polgármester
Ki ért egyet azzal, hogy az elfogadott módosításokkal együtt egységes szerkezetben a kiadott
költségvetést elfogadják. Kérte, aki egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2008.(II.14.) számú költségvetési rendeletét
a Képviselő-testület elfogadta
Javaslat a 2008. évi költségvetési rendelet végrehajtását elősegítő intézkedési terv
elfogadására
Papp Anna polgármester
A költségvetési rendelet végrehajtását segítő intézkedési tervben 10. pontként kerüljön be,
hogy a civil szervezetek részére meghatározott 400 ezer forint keretösszeget elsődlegesen
pályázati források kiegészítésére, illetve igényt nyújtsanak be a Képviselő-testület felé, hogy
mire szeretnének fordítani. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
Papp Anna polgármester
Kérte a Képviselő-testület véleményét.
Magyar János képviselő
Bizonyos szigorú feltételeket szab. Az orvosi ügyelet Kistérségi feladatba való átadásával
kapcsolatban megkérdezte, hogy ki számolta ki azt, hogy így olcsóbb lenne. A környező
önkormányzatok meggondolták-e azt, hogy a lakosság érdekét szolgálja-e vagy sem.
Kormos Krisztián alpolgármester
Az intézkedési terv 9. pontjához kiegészítésként javasolta, hogy határidőn belüli ügyintézés
kerüljön be.
Papp Anna polgármester
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Egyetértett az előző javaslattal. Az orvosi ügyelettel kapcsolatban elmondta, hogy a Kistérség
vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan tudja borsodnádasdi mikrotérségi ügyeletet központi
társulási formában ellátni úgy, hogy az ügyeleti hely Borsodnádasdon fennmaradjon. Ezt a
kérést tolmácsolta a négy polgármester nevében. A járdánházi önkormányzat már bejelentette,
hogy a szociális társulást felkívánja mondani, az ügyeletire nem tette meg. Az ügyeleti
költségvetésre visszajelzett, hogy számára az elfogadható. Kezdeményezni fogja, hogy a négy
település Képviselő-testülete üljön le közös megbeszélésre.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Egyetértett azzal, hogy hasznos lenne egy megbeszélés. Szerinte az ellátás biztonságát fogja
veszélyeztetni, ha a területet növelik. Pár százezer forint megéri-e a lakosság biztonságának
kockáztatását.
Papp Anna polgármester
2007. évben még a szociális feladatok ellátásához a Többcélú Kistérségi Társulásnak nem
kellett kiegészítő támogatást kérni a településektől a szociális feladatok ellátására. Az
egészségügyhöz, a központi ügyelethez mindenféleképpen, mert az OEP finanszírozása
semmilyen módon nem fedezi a kiadásokat. A Kistérségben az volt az egybehangzó
vélemény: nem biztos, hogy mindig így marad, hogy nincs kiegészítés. Tavaly egy egyszeri
többletforrás származott, mert majdnem annyi volt a kiegészítő támogatás, mint az
alapnormatíva, és az intézményi rendszert nem kellett növelni, hiszen Ózd városának ki volt
építve az intézményrendszere. Abban az esetben, ha minden településen a szociális
szolgáltatásokat, az ellátottakat vagy kihelyezik vagy több alkalommal azokat ott biztosítja, ez
mindenképpen többletkiadással jár, amiből lekövetkeztették, hogy a normatíva nem fog
fedezetet nyújtani valószínűleg a Kistérségnek is meg kell kérni a különbséget az
önkormányzatoktól. Az alapnormatívát az a település kapja meg, amelyik a feladatot ellátja,
csak annyira kicsik az alapnormatívák, amiket a lakosságszámra kapnak, hogy nagyon nehéz
belőle megoldani a feladatot. Nagyon nehéz a három település tekintetében, és igazán azokat
az esélyeket és lehetőségeket, amire normatívát kaphatnának, egyik település sem használta
ki. Gyakorlatilag úgy tartják fenn a házi segítségnyújtást, hogy a két településen nincs ilyen
szolgltatás, amire normatívát kaphatnának. De a kiadásait biztosítani kell, mert abban az
esetben, ha valaki ilyen ellátást igényel, akkor azt szolgáltatni kell.
Magyar János képviselő
Egyetértett azzal, hogy egy közös ülés a társtelepülésekkel hasznos lenne.
Dr. Bohus Gábor képviselő helyet foglalt a teremben.
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy a kiadott intézkedési tervben a 9. pontban lévőket egészítsék ki azzal, hogy
ügyfélbarát, segítőkész jellegének határidőn belüli megvalósítása. Kérte, aki egyetért a
javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 11 egyhangú igen szavazat
Papp Anna polgármester
Kérte, aki összességében elfogadja az intézkedési tervet, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 11 egyhangú igen szavazat
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24/HÖK/2008.(II.14.) számú határozat
Tárgy: Javaslat a 2008. évi költségvetési rendelet végrehajtását elősegítő intézkedési terv
elfogadására
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett a 2008. évi költségvetési
rendelet végrehajtását elősegítő intézkedési terv elfogadásával az alábbiak szerint:
Borsodnádasd Város Önkormányzatának és intézményeinek 2008. költségvetési
rendelettervezete 48.248 e/Ft forráshiányt tartalmaz.
A tervezett forráshiányt a költségvetés egyensúlya érdekében ellentételezni kell.
A rendelet tervezet forráshiány fedezeteként az alábbiakat határozza meg:
 be kell nyújtani támogatási igényünket az ÖNHIKI támogatásra és egyéb kiegészítő
központi támogatásra.
 rövidlejáratú, működési célú hitelt kell felvenni, a likviditás folyamatos biztosítás
érdekében.
 tovább kell folytatni a racionális, költségtakarékos gazdálkodást, melynek során a
szervezeti és intézményi rendszert tovább kell korszerűsíteni, növelni kell az
intézmények gazdálkodási szemléletét, és személyreszabott feladat meghatározással,
ösztönző bérrendszer bevezetésével kell ösztönözni a minőségi munkavégzésre.
A döntés gyakorlati megvalósítása érdekében az alábbi intézkedések végrehajtását
javasoljuk:
1.) A fejlesztéshez, működéshez, szakmai munkához szükséges többletforrásokat minden
intézmény a pályázati lehetőségek kihasználásával kell hogy biztosítsa.
Felelős: Jegyző, intézményvezetők
Határidő: azonnal és értelemszerűen
2.) A 2007. évi létszámcsökkentésre vonatkozó intézkedések eredményeként
a költségvetésben 2008. évre vonatkozóan jóváhagyott létszámkeretek
nem léphetők túl.
Felelős: Jegyző, intézményvezetők
Határidő: azonnal és értelemszerűen
3.) A központi támogatások , hozzájárulások összegének alapját képező
mutatószámok,
kihasználtság alakulását minden intézmény köteles figyelemmel kísérni, és törekedni a
tervezett kihasználtság megvalósítására.
A változást, eltérést azonnal kötelesek jelenteni a jegyzőnek.
Felelős: Jegyző, intézményvezetők
Határidő: azonnal és értelemszerűen
Oktatási ágazat:
4.)Az Általános Művelődési Központ részére biztosított túlóra és helyettesítési keret nem
léphető túl
Felelős: ÁMK igazgató
Határidő: azonnal és értelemszerűen
Szociális ágazat:
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5.)A szociális törvény változásából adódó új térítési díjak kihatásai miatt a költségvetést
szükségszerint módosítani kell.
Felelős: Jegyző
Határidő: értelemszerűen
6.) Az intézményi társulásban ellátott szociális feladatokat a jövőben az Ózdi Kistérségi
Társulás által adott javaslatok, és lehetőségek ismeretében kell átalakítani és ellátni.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
Egészségügyi ágazat:
7.) Az intézményi társulás formájában ellátott központi ügyeleti feladatokat az Ózdi
Kistérségi Társulás által adott javaslatok alapján át kell tekinteni és szükség szerint
átalakítani.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
Város- községgazdálkodás:
8.) Törekedni kell a városkép javítására, megjelenési formájának az emelésére, elsősorban
a helyi munkanélküliek hatékonyabb foglalkoztatásával.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
Igazgatási feladatok:
9.) A hivatali munka során törekedni kell az ügyintézés ügyfélbarát és segítőkész
jellegének, és határidőn belüli megvalósítására, úgy, hogy a rendelkezésre álló a
keretek nem léphetők túl.
Felelős : Jegyző
Határidő: értelemszerűen
10.) A civil szervezetek támogatására meghatározott 400 E/Ft pályázati önerőként adható.
A támogatás konkrét összegéről, módjáról a szervezet kérelme alapján,a Képviselőtestület külön, egyedi döntést hoz.
4. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyének
pályázati kiírására, az ÁMK alapdokumentumaival kapcsolatos feladatok
meghatározására
Papp Anna polgármester
Felkérte Burkovics Róbert aljegyzőt, hogy ismertesse a Közigazgatási Hivatal levelében
foglaltakat.
Burkovics Róbert aljegyző
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Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
kirendeltségének vezetője február 7-én levélben kereste meg az önkormányzatot. Ismertette a
levélben foglaltakat (melléklet szerint).
Papp Anna polgármester
Az elhangzottak alapján az Alapító Okiratot ki kell egészíteni az osztályok számával. Felhívta
a figyelmet a március 31. határidőre. Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a törvény szerint kell eljárni és kiírni a
pályázatot.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére.
Papp Anna polgármester
Kérte a Képviselő-testület véleményét.
Neuwirth László képviselő
Elmondta, hogy szakértői vélemény alapján készült az Alapító Okirat. A pályázattal
kapcsolatban elmondta, hogy a 15. bekezdés alapján az intézményi vezető kinevezés
meghosszabbítható. A nyugdíjtörvény előírja, hogy az öregségi nyugdíj meghatározott
életkor, meghatározott szolgálati idő elteltével, nem azt írja, hogy 62 év. 62 év a
nyugdíjkorhatár és nem a nyugdíjra jogosító életkor. 62 év előtt előrehozott öregségi
nyugdíjba mehet az, aki betöltötte férfiaknál a 62 életkort és 38 év szolgálati idővel
rendelkezik. 2009. január 1-jétől ez úgy módosul, hogy nők esetében 59. év, férfiak esetében
60. életkor betöltése, illetve 40 éves szolgálati idő betöltése. Szerinte rossz a törvény
értelmezés, mert nem a 62. év, hanem a nyugdíjra jogosító életkor a mai törvények szerint
nőknél 57 év, a férfiaknál pedig 60 év. A Képviselő-testületnek jogában áll kiírni a pályázatot.
A lehetőség megvan, hogy elmenjen öregségi nyugdíjba, de ha ki lesz írva a pályázat, meg
fogja pályázni, mert még most nem tud elmenni nyugdíjba. A fiataloktól nem szeretné elvenni
a munkalehetőséget. Sajnos jelenleg és az elkövetkező években az várható, hogy a
gyereklétszám csökken, és ez előbb-utóbb további létszámleépítést fog eredményezni. Ezért
gondolta, ha a lehetősége megvan, hogy két év múlva nyugdíjba menjen, kérte a Képviselőtestületet, ha lehet a megbízatást egy évre hosszabbítsák meg. Felhívta a figyelmet, ha a
pályázat kiírásra kerül, olyan közalkalmazott pályázhat, aki jelenleg nevelő-oktató
intézményben határozott idejű kinevezéssel rendelkezik, a megbízott igazgatót szintén
határozatlan időre kell kinevezni.
Burkovics Róbert aljegyző
Amit az igazgató úr idézett, az a közoktatási törvény 18 § (1.) bekezdés, ami a
következőképpen szól: Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás
feltétele a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan
időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő
határozatlan időre szóló alkalmazás. Tehát egyértelmű, ha nem áll fenn, akkor amikor
megbízzák, akkor egyidejűleg ki is kell nevezni határozatlan időre.
Papp Anna polgármester
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Jelenleg Magyarországon az öregségi nyugdíjkorhatár 62 év mindenkinél, férfinél és nőnél
egyaránt. Lehetőség van arra, hogy előre hozott nyugdíjat lehessen igénybe venni az 1997. évi
81. törvény alapján. A kiírás jogszerű.
Szkálosi László képviselő
Javasolta, hogy a szakértőnek tegyenek visszajelzést.
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Megkérdezte, hogy a határozati javaslatban leírt négy ponttal
egyetértenek-e, illetve a pályázati feltételekkel, ami az előterjesztésben szerepel. Kérte, aki
egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 11 egyhangú igen szavazat
25/HÖK/2008.(II.14.) számú határozat
Tárgy: Javaslat Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ intézményvezetői
álláshelyének pályázati kiírására, az ÁMK alapdokumentumaival kapcsolatos feladatok
meghatározására
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete :
1. megbízza a jegyzőt, hogy a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ
intézményvezetői állására a pályázat kiírását a jogszabályban előírt módon, a melléklet
szerinti tartalommal hirdesse meg,
Határidő: 2008.február 18.
Felelős: jegyző
2. megbízza az intézményvezetőt, hogy az intézményegység vezetői pályázatokat a
jogszabályban előírt módon hirdesse meg,
Határidő: 2008.február 22.
Felelős: ÁMK intézményvezető.
3. megbízza a jegyzőt és az intézményvezetőt, hogy az ÁMK alapító okiratot, ÁMK
szervezeti és működési szabályzatát a jogszabályoknak megfelelően dolgozza át,
Határidő: 2008.márciusi testületi ülés.
Felelős: jegyző, ÁMK vezető.
4. megbízza az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon az átdolgozott SZMSZ szerinti
igazgatótanács felállításáról.
Határidő: 2008.március 31.
Felelős: ÁMK intézményvezető.
5. Napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására a lakossági ivóvíz-szolgáltatás támogatására
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
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Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést a Képviselő-testület részére.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztést a Képviselő-testület részére.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 11 egyhangú igen szavazat
26/HÖK/2008.(II.14.) számú határozat
Tárgy: Pályázat a lakossági ivóvíz-szolgáltatás fajlagos ráfordításának támogatására
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a
2008. évi lakossági vízszolgáltatás költségeinek támogatására pályázatát nyújtsa be a Magyar
Közlönyben megjelenő feltételeknek megfelelően. A pályázat elkészítője a Nádasd Kft.
ügyvezető igazgatója.
Határidő: 2008. március 7.
Felelős: Papp Anna polgármester
Kovács Árpád Nádasd Kft. ügyvezető igazgatója
6. Napirendi pont
Javaslat könyvvizsgálói pályázat kiírására
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy a jelenlegi könyvvizsgálónak 2008. április 30-ig szól a megbízási szerződése,
tavalyi testületi ülésen döntöttek arról, hogy pályázatot írnak ki hosszú időtartamra. A
pályázati kiírás az előterjesztés melléklete, illetve a határozati javaslat, hogy öt évre szólóan
bízzák meg a könyvvizsgálót.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az
előterejesztést.
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy Győrffi Dezsővel ő beszélt telefonon, de a mai délutánra egy előadást vállalt,
mivel nem erre az időpontra volt eredetileg tervezve a testületi ülés. A költségvetést
véleményezte, és elfogadásra javasolta. Megkérdezte a Képviselő-testületet, hogy az
előterjesztésben leírt pályázati kiírással, illetve az öt évre szóló pályáztatással egyetért-e.
Kérte, aki egyetért, az szavazzon.
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A szavazás eredménye: 11 egyhangú igen szavazat
27/HÖK/2008.(II.14.) számú határozat
Tárgy: Javaslat könyvvizsgálói pályázat kiírására
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt abban, hogy a melléklet szerinti
tartalommal pályázatot ír ki az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására. A
megbízás időtartama 5 év, 2008.május 1-től 2013.április 30-ig tart.
Határidő: azonnal
Felelős: a pályázati eljárás lebonyolításáért: jegyző
7. Napirendi pont
Javaslat a Kossuth úti temető, régi ravatalozó épületének bérbeadására
Papp Anna polgármester
Szerinte az előterjesztésben leírt bérleti díj javaslat elfogadható. A Városfejlesztési-,
Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottságnak volt lehetősége megtárgyalni az előterjesztést.
Kérte a bizottság állásfoglalását.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
több szempontból kedvezőnek tűnik az ajánlat az önkormányzat számára. A bizottság az
előterjesztésben szereplő feltételekkel elfogadásra javasolta a Képviselő-testület számára.
Magyar János képviselő
Lakossági szolgáltatásbővítés van, javasolta, hogy havi 1000 Ft bérleti díjat állapítsanak meg.
Papp Anna polgármester
A bérbeadásnak nem az a célja, hogy az önkormányzatnak bevétele származzon, hanem az,
hogy a lakosságnak legyen választási lehetősége, és egyidejűleg az önkormányzat tulajdonát
fogja rendbe tenni. Vállalkozói szinten a havi 2400 forint elfogadható összeg. Megkérdezte a
Képviselő-testületet, hogy ki ért egyet azzal, hogy az eredeti javaslatban leírtak szerint
kerüljön bérbeadásra az önkormányzat tulajdonát képező Kossuth úti temető régi
ravatalozójának épülete. Kérte, aki egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
28/HÖK/2008.(II.14.) számú határozat
Tárgy: Javaslat a Kossuth úti temető, régi ravatalozó épületének bérbeadására
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy az
önkormányzat a tulajdonát képező 36/1 hrsz-ú területen lévő Kossuth úti temető régi
ravatalozójának épületét 3 évre bérbe adja a BÉLKŐ Kft, 3345 Mónosbél, Rákóczi út 2. szám
alatti temetkezési vállalkozásnak. A bérleti díj összege 200,-Ft/m2/hó. A bérlő köteles 3 havi
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díjnak megfelelő összegű kauciót megfizetni. Bérlő viseli az épület fenntartásával kapcsolatos
költségeket.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: László Károly a szerződés megkötéséért
8. Napirendi pont
Javaslat szavazatszámláló bizottság tagjainak megbízására
Papp Anna polgármester
Felkérte Burkovics Róbert aljegyzőt ismertesse az előterjesztés lényegét.
Burkovics Róbert aljegyző
A Magyar Köztársaság Elnöke 2008. március 09-ére országos ügydöntő népszavazást írt ki a
kórházi térítési napidíj, a vizitdíj, valamint a hallgatói képzési hozzájárulás ügyében. A
következő információkat közölte: a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt a
választópolgároknak február 22-ig kell megkapniuk, a névjegyzékből való kihagyás, törlés
vagy az abba való felvétel miatt február 20-tól 27-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a
helyi választási iroda vezetőjéhez. A névjegyzék február 20-tól 27-én 16.00 óráig lesz
közszemlére kitéve a helyi választási irodában. Ha a szavazás napján valaki nem
Borsodnádasdon tartózkodik, igazolással lehet szavazni a más településen. Az igazolást
személyesen vagy meghatalmazott útján 2008. március 7-én 16.00 óráig kérhető a helyi
választási irodában. Lehetőség van az országgyűlési képviselő csoporttal rendelkező
pártoknak, hogy a szavazatszámláló bizottságokba megbízott tagokat delegáljanak. A delegált
tagok bejelentése 2008. február 29-én 16.00 óráig történhet meg a helyi választási iroda
vezetőjénél. A korábbi választásokhoz és szavazásokhoz képest változás, hogy a nem
borsodnádasdi lakosok igazolással csak az I. számú szavazó körben – a Polgármesteri
Hivatalban – szavazhatnak. Felhívta a figyelmet, hogy szavazni csak érvényes okmánnyal
lehet, érvényes okmány a személyi igazolvány, a kártya típusú vezetői engedély, valamint az
útlevél és emellett a lakcímet is igazolni kell lakcímkártyával vagy olyan személyi
igazolvánnyal, amely tartalmazza a lakcímet. A szavazatszámláló bizottság tagjaira a
javaslatot a helyi választási iroda vezetője teszi meg, ezt írásban megtette. A helyi választási
iroda vezetője a jegyző, a jegyző tartós távollétéről értesítette a megyei főjegyzőt, aki
megbízta őt a választási iroda vezetői teendőinek ellátásával, esküt is tett.
Papp Anna polgármester
Megkérdezte a Képviselő-testületet, hogy egyetért-e azzal, hogy az előterjesztés
mellékletében szereplő szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok elfogadásra kerüljenek.
Kérte, aki egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 11 egyhangú igen szavazat
29/HÖK/2008.(II.14.) számú határozat
Tárgy: Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint bízza meg a
szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait.
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Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Egyebek
Papp Anna polgármester
A költségvetés kapcsán kereste meg az EURÓPA-UTAZÁSINFORMÁCIÓS KÖZPONT
azzal, hogy Borsodnádasd a rendszerükben benne van három honlapon jelenik meg. Ennek a
megjelenésnek az éves díja 20.000 Ft+áfa. A szerződést meg lehet hosszabbítani. Kérte, aki
egyetért a szerződés meghosszabbításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 11 egyhangú igen szavazat
30/HÖK/2008.(II.14.) számú határozat
Tárgy: EURÓPA-UTAZÁSINFORMÁCIÓS KÖZPONT és a Polgármesteri Hivatal közötti
szerződés meghosszabbítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat egyetértett azzal, hogy az EURÓPAUTAZÁSINFORMÁCIÓS KÖZPONT és a Polgármesteri Hivatal között a szerződés
meghosszabbításra kerüljön, évi 20.000 Ft+áfa összegért.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
Az előző ülésen foglalkoztak a Bogácsi üdülő kérdésével, akkor abban maradtak, hogy
kérjenek fel egy szakértőt arra, hogy a műszaki átvétel és lebonyolítás tekintetében az
önkormányzat nevében járjon el. Bakó Balázs adott ajánlatot, a teljes műszaki átvétel, és
valamilyen módon a szerződés lezárása, erre az ő árajánlata 250.000 Ft+áfa összeg. Holnapra
jelezte érkezését a kft ügyvezetője és helyettese a szerződés továbbtárgyalása céljából. Azzal
a feltétellel kérte a testület jóváhagyását ehhez a megbízáshoz, hogy amennyiben a holnapi
napon közelebb kerülnek az álláspontok a megegyezésre, akkor annak függvénye lesz az,
hogy kell-e a szakértő. Ezzel a feltétellel, hogy a holnapi nap kimenetelétől függően a 250.000
Ft+ áfa összegért szakértő megbízásával egyetért-e a Képviselő-testület. Kérte, aki egyetért,
az szavazzon.
A szavazás eredménye: 11 egyhangú igen szavazat
31/HÖK/2008.(II.14.) számú határozat
Tárgy: Szakértő megbízása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a testületi
ülést követő napon lezajló megbeszélés függvénye legyen az, hogy szükség van-e szakértő
megbízására. Ha igen a szakértő megbízási díja 250.000 Ft+ áfa összeg.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
A közmeghallgatás időpontját elhalasztották februárra, ennek időpontja február 21. csütörtök
17.00 óra. Elmondta továbbá, hogy dönteni kell pályázatíró személyének kiválasztásáról.
Javasolta, hogy február 21-én 16.00 órától tartsanak rendkívüli testületi ülést, ahol döntenek a
pályázatíró személyét illetően.
Magyar János képviselő
Szerinte a piactér nem városhoz méltó képet mutat. A telepen rendszeresen autók állnak a
járdán, és az embereknek az úton kell közlekedni. Szükségesnek tartaná, ha intézkednének.
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.

k.m.f.

Papp Anna
polgármester

Farkas Pál jegyző távollétében

Burkovics Róbert
aljegyző

Neuwirth László
képviselő

Szkálosi László
képviselő

