Jegyzőkönyv
Készült: 2008. április 17-én 15.00-17.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Dorkó György,
Magyar János, Sági Tibor,
Neuwirth László, Pallagi Ákos,
Szkálosi László, képviselők
Kormos Krisztián alpolgármester
Papp Anna polgármester
Burkovics Róbert aljegyző
Kelemenné dr. Rédai Ildikó
László Károly vezető főtanácsos
Kelemen Károly vezető főtanácsos
Dorkóné Dévai Marianna tanácsos
Mihályiné Kovács Zsófia jegyzőkönyvvezető
A jelenléti íven felsoroltak.
Késett: Pallagi Ákos képviselő
Igazoltan távol: Suta Gábor és Vámos Dezsőné képviselők
Papp Anna polgármester
Üdvözölte a jelenlévőket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselőtestületből 8 fő megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dorkó György és Szkálosi
László képviselőket. A javaslattal a Képviselő-testület 8 (egyhangú) igen szavazattal
egyetértett.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról
szóló rendeletének elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
2. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának igénybejelentésére az önhibáján
kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
3. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2007. évi belsőellenőrzési
munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Farkas Pál jegyző távollétében Burkovics Róbert aljegyző
László Károly Pénzügyi Iroda vezetője
4. Javaslat a Borsodnádasd 1159. hrsz.-ú ingatlan megosztására, a Durrel Kft. részére
történő értékesítésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
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5. Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központhoz történő projektszerű-értékteremtő, értékmegőrző- foglalkoztatás, közhasznú munkavégzés támogatási kérelem benyújtására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
6. Javaslat könyvvizsgálói pályázat elbírálására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról
szóló rendeletének elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
2. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának igénybejelentésére az önhibáján
kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
3. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2007. évi belsőellenőrzési
munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Farkas Pál jegyző távollétében Burkovics Róbert aljegyző
László Károly Pénzügyi Iroda vezetője
4. Javaslat a Borsodnádasd 1159. hrsz.-ú ingatlan megosztására, a Durrel Kft. részére
történő értékesítésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
5. Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központhoz történő projektszerű-értékteremtő, értékmegőrző- foglalkoztatás, közhasznú munkavégzés támogatási kérelem benyújtására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
6. Javaslat könyvvizsgálói pályázat elbírálására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
7. Javaslat a létszámcsökkentéssel kapcsolatosan hozott, 157/HÖK/2007.(VII.4.) számú
határozat megerősítésére
Előterjesztő: Burkovics Róbert aljegyző
8. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társuláshoz való csatlakozás elfogadására, alapító okiratának és társulási
megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
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9. Önrész biztosítása az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt „Felzárkóztató
pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének
támogatására” című pályázaton való részvételhez
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
10. Javaslat Borsodnádasd Művelődésért Kultúráért és Sportért Közalapítvány Alapító
Okiratának felülvizsgálatára, új kuratórium megválasztására
11. Javaslat Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala és Borsodnádasd és Térsége
Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: Burkovics Róbert aljegyző
12. Pályázatokon való részvételről
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
13. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény végrehajtásának helyi
szabályairól szóló 2/2007.(I.25.) számú rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a napirendi pontok módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
63/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
Tárgy: Napirendi pontok módosítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett a napirendi pontok
módosításával, az alábbiak szerint:
1. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról
szóló rendeletének elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
2. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának igénybejelentésére az önhibáján
kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
3. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2007. évi belsőellenőrzési
munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Farkas Pál jegyző távollétében Burkovics Róbert aljegyző
László Károly Pénzügyi Iroda vezetője
4. Javaslat a Borsodnádasd 1159. hrsz.-ú ingatlan megosztására, a Durrel Kft. részére
történő értékesítésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
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5. Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központhoz történő projektszerű-értékteremtő, értékmegőrző- foglalkoztatás, közhasznú munkavégzés támogatási kérelem benyújtására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
6. Javaslat könyvvizsgálói pályázat elbírálására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
7. Javaslat a létszámcsökkentéssel kapcsolatosan hozott, 157/HÖK/2007.(VII.4.) számú
határozat megerősítésére
Előterjesztő: Burkovics Róbert aljegyző
8. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társuláshoz való csatlakozás elfogadására, alapító okiratának és társulási
megállapodásának módosítására
9. Önrész biztosítása az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt „Felzárkóztató
pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének
támogatására” című pályázaton való részvételhez
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
10. Javaslat Borsodnádasd Művelődésért Kultúráért és Sportért Közalapítvány Alapító
Okiratának felülvizsgálatára, új kuratórium megválasztására
11. Javaslat Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala és Borsodnádasd és Térsége
Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: Burkovics Róbert aljegyző
12. Pályázatokon való részvételről
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
13. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény végrehajtásának helyi
szabályairól szóló 2/2007.(I.25.) számú rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Anna polgármester
1. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról
szóló rendeletének elfogadására
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolta.
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Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
elfogadásra javasolta.
Papp Anna polgármester
Átadta a szót Győrffi Dezső könyvvizsgáló úrnak.
Győrffi Dezső könyvvizsgáló
Elmondta, hogy 2006-ról 2007-re jelentősen csökkentek a kötelezettségek, csökkent az
adósságállomány.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért Borsodnádasd Városi Önkormányzat
zárszámadásáról szóló rendeletével, az szavazzon.

2007. évi költségvetési

A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Borsodnádasd
Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 11/2008.(IV.17.)
számú rendeletét
2. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának igénybejelentésére az önhibáján
kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy évek óta visszatérő dolog, hogy az önkormányzat erre igényt kíván
benyújtani. Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolta.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
elfogadásra javasolta.
Papp Anna polgármester
Szavazásra tette fel a kérdést. Kérte, aki egyetért a kiadott határozati javaslatban foglaltakkal,
az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
64/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
Tárgy: Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2008. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 17. § (1) bekezdése és 6. sz. melléklet 1.
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pontja (továbbiakban 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibáján
kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibáján kívül hátrányos
pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
II.
III.
IV.

Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1000 fő feletti.
Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon túl intézményeket tart fenn.
1. Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január1- én 1.500 fő feletti.
1. Az önkormányzat a 2007/2008. nevelési, illetve tanévben
1.1. részt vesz többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a
többcélú kistérségi társulások támogatása jogcímen igénybevételéhez vállalt –
2007. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1. –
2.2. pontjában meghatározott – kapacitás – kihasználtsági feltételeknek megfelel..
2. Az önkormányzat a 2008/2009. nevelési, illetve tanévben
2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásban, és a
többcélú kistérségi tárulások támogatása jogcím igénybe vételéhez vállalt –
költségvetési törvény 8. melléklet 4. pont kiegészítő szabályok 2.1-2.2 pontjában
meghatározott – kapacitás kihasználtsági feltételeknek megfelel.

V.
VI.

Az önkormányzat iparűzési és vállalkozók kommunális adójának bevezetéséről
döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál.
Az önkormányzat a 2007. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A §-a
alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

Határidő: a kérelem benyújtására 2008. április 20.
Felelős: Papp Anna polgármester
3. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2007. évi belsőellenőrzési munkájáról
szóló beszámoló elfogadására
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolta.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
elfogadásra javasolta.
Papp Anna polgármester
Szavazásra tette fel a kérdést. Kérte, aki egyetért a kiadott határozati javaslatban foglaltakkal,
az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
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65/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2007. évi belsőellenőrzési munkájáról szóló
beszámoló elfogadására
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az
önkormányzat 2007. évi belsőellenőrzési munkájáról készült beszámolót.
A belső ellenőrzési rendszeren belül tovább kell növelni a vezetői és a munkafolyamatba
épített ellenőrzés hatékonyságát.
Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal és folyamatosan
4. Napirendi pont
Javaslat a Borsodnádasd 1159. hrsz.-ú ingatlan megosztására, a Durrel Kft. részére
történő értékesítésére
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, észrevételeit megtette, ami alapján a
határozati javaslatok átdolgozásra kerültek, javasolja elfogadni.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
elfogadásra javasolta.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
66/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
Tárgy: Terület használat
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy 2005.
május 01.-2008. április 30. közötti időszakra a 1159. hrsz.ú területből 456 m2 használatáért a
Durrel Kft. Budapest, Lőcsei út 41. fizessen az önkormányzatnak 3 x 70.000.- Ft, azaz
210.000.- Ft összeget, mely ÁFA-t nem tartalmaz.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal és értelemszerűen
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az szavazzon.
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A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
67/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
Tárgy: Szándéknyilatkozat ingatlan eladásáról
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot tesz, mely
szerint hozzájárul a Borsodnádasd hrsz.: 1159. alatti területből 456 m2-es területrész
eladásához 2008. május 01.-től.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal és értelemszerűen
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
68/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
Tárgy: Telekalakítás elrendelése
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hrsz.: 1159, hrsz.: 1160
ingatlanokhoz kapcsolódóan a telekalakítást az alábbiakban rendeli el:
A hrsz.: 1159, 1294 m2 területű sporttelep elnevezésű, korlátozottan forgalomképes
ingatlanból 456 m2 területrészt forgalomképes ingatlanná minősít. A hrsz.: 1159 terület
megosztásra kerül és a 456 m2 terület csatolásra kerül a magántulajdonban lévő hrsz.: 1160
ingatlanhoz.
A telekalakítással kapcsolatos összes költséget
- megosztási vázrajz készítés,
- engedélyezési eljárás,
- ingatlan-nyilvántartási bejegyzés,
a Durrel Kft. Budapest, Lőcsei út 41. fizeti.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal és értelemszerűen
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért az előterjesztésben foglalt vagyonrendelet módosítással, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
Ezáltal megalkotásra került Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2008.(IV.17.)
számú
rendelete
az
önkormányzat
vagyonáról
és
a
vagyongazdálkodásról szóló 16/2003.(XI.06.) számú rendelet módosításáról
Papp Anna polgármester
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Kérte, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
69/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
Tárgy: Önkormányzati ingatlan értékesítése
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt abban, hogy az
önkormányzati tulajdonú Borsodnádasd hrsz.: 1159. alatti területből 456 m2-es területrész
Durrel Kft. Budapest, Lőcsei út 41. részére értékesítésre kerüljön a telekmegosztást követően
3.200 Ft/m2 azaz 1.459.200.- Ft összegért, mely ÁFA-t nem tartalmaz, azzal a feltétellel,
hogy a Durrel kft. a kerámia üzemet öt évig üzemelteti.
Ennek biztosítása érdekében, az adás-vételi szerződésben ki kell kötni a Ptk.374. §-ában
szabályozott visszavásárlási jogot, melynek időtartama öt év.
A visszavásárlási jog biztosítására elidegenítési tilalom kerüljön kikötésre, amelyet az
ingatlan-nyilvántartásba is be kell jegyeztetni.
Felelős: jegyző
Határidő: a telekmegosztást követően és értelemszerűen
5. Napirendi pont
Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központhoz történő projektszerű-értékteremtő, értékmegőrző- foglalkoztatás, közhasznú munkavégzés támogatási kérelem benyújtására
Papp Anna polgármester
Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál projektszerű-értékteremtő,
értékmegőrző- foglalkoztatásra van lehetőség közhasznú munkavégzés támogatásán belül. A
foglalkoztatásból adódó közvetlen költség legfeljebb 90%-a adható a munkáltatónak. A
Pénzügyi Bizottság javaslatot tett az anyagköltség csökkentésére. Kérte a bizottságok
állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. A bizottság tagjai
javasolták, hogy a képviselő-testület tagjai lehetőségükhöz mérten adják segítségüket az
anyagbeszerzést illetően.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
elfogadásra javasolta a képviselő-testület részére. A bizottság tagjai javasolták, ha szükséges,
tartsanak bejárást a városban Egyetértenek a Pénzügyi Bizottság javaslatával, hogy a testület
tagjai lehetőségükhöz mérten segítsenek az anyagbeszerzésben.
Papp Anna polgármester
Szavazásra tette fel a kérdést, megkérdezte, ki ért egyet azzal, hogy a projektszerű támogatást
beadják a Munkaügyi Központhoz. Kérte, aki egyetért, az szavazzon.
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A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
70/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
Tárgy: az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központhoz történő - projektszerűértékteremtő, értékmegőrző- foglalkoztatás, közhasznú munkavégzés - támogatási kérelem
benyújtása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központnál projektszerű-értékteremtő, értékmegőrző- foglalkoztatáson részt
kíván venni a közhasznú munkavégzés támogatásán belül.
Elvégzendő munkák:
1. Béke Művelődési Ház előtt buszmegálló építés
2. Petőfi téren buszmegálló építés
3. Közterületeken 8 db pad, 12 db szemetes, 8 db virágláda elhelyezése
4. Közterületeken 10 db irányjelző oszlop elhelyezés
A programhoz szükséges saját forrást az alábbiakban biztosítja:
1. bér és járulékait 90.558.-Ft összegben
2. anyagköltséget 880.000.-Ft összegben
Határidő: azonnal és értelemszerűen
Felelős: jegyző
Neuwirth László képviselő elhagyta a termet.
6. Napirendi pont
Javaslat könyvvizsgálói pályázat elbírálására
Papp Anna polgármester
Az ülésen megjelent Győrffi Dezső könyvvizsgáló úr, aki nyilatkozott, hogy nem kíván zárt
ülést a pályázat elbírálást illetően. Az előterjesztés összehasonlító táblázatot tartalmaz a
pályázókról, mely magában foglalja árajánlataikat is. Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a szakmai felkészültséget tartották az
elsődleges szempontnak, Győrffi Dezső könyvvizsgáló úr pályázatát javasolta a bizottság
elfogadásra, azzal a kitétellel, hogy évenként egyeztessenek.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
Győrffi Dezső könyvvizsgáló úr pályázatát javasolta elfogadásra a képviselő-testület részére a
Pénzügyi Bizottság javaslatával az évenkénti egyeztetéssel egyetértettek.
Papp Anna polgármester
Megkérdezte Győrffi Dezső könyvvizsgáló urat, hogy egyetért-e a bizottságok javaslatával, a
könyvvizsgáló úr egyetértett. Szavazásra tette fel a kérdést, megkérdezte, ki ért egyet azzal,
hogy Győrffi Dezső könyvvizsgáló urat bízzák meg 5 év időtartamra, 2008. május 1-jétől, a
könyvvizsgálat díja 60.000 Ft + Áfa/hó. A szerződésbe kerüljön bele, hogy az infláció
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figyelembevételével, évenkénti egyeztetés történjen. Kérte, aki a javaslattal egyetért, az
szavazzon.
A szavazás eredménye: 7 egyhangú igen szavazat
71/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
Tárgy: Könyvvizsgálói pályázat elbírálása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Borsodnádasd Városi Önkormányzat
könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2008. május 1-jétől 5 év időtartamra, 2013. április 30ig Győrffi Dezsőt bízza meg.
A könyvvizsgálat díját 60.000 Ft/hó + Áfa összegben határozza meg, mely 2009. január 1jétől és a további évekre vonatkozóan, a megbízás időtartama alatt közös megállapodás
alapján – január 1-jétől – a KSH által közzétett fogyasztói árindex függvényében változik.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Anna polgármester
7. Napirendi pont
Javaslat a létszámcsökkentéssel kapcsolatosan hozott, 157/HÖK/2007.(VII.4.) számú
határozat megerősítésére
Papp Anna polgármester
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a tavalyi határozat megerősítésére a létszám leépítéses
pályázaton való részvétel miatt van szükség.
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a képviselő-testület részére.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban foglaltakkal, az
szavazzon.
A szavazás eredménye: 6 igen, 1 tartózkodás
72/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
Tárgy: 15/HÖK/2007. (VII.04.) számú határozat megerősítése, tényleges és intézményenként
azonosítható álláshely-megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentésre vonatkozóan
Borsodnádasd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a melléklet szerint megerősíti a
15/HÖK/2007.(VII.04.) számú határozatában hozott létszámcsökkentéssel kapcsolatos
döntését.
Tudomásul veszi a táblázatban kimutatott 2007 és 2008 évben ténylegesen végrehajtott
létszámcsökkentéssel kapcsolatosan tett intézkedéseket.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző
8. Napirendi pont
Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társuláshoz való csatlakozás elfogadására, alapító okiratának és társulási
megállapodásának módosítására
Papp Anna polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy öt település kíván csatlakozni a Sajó-Boldva
és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz. Kérte a bizottságok
állásfoglalását.
Pallagi Ákos képviselő helyet foglalt a teremben.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra javasolta.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért az előterjesztésben szereplő első határozati javaslattal, a Sajó-Bódva
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás
elfogadásával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
73/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz
való csatlakozás elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Balaton, Bekölce,
Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mikófalva, Mónosbél Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozást.
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért az előterjesztésben szereplő második határozati javaslattal, a Sajó-Bódva
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okirat 5. pontjában
felsorolt alaptevékenységek átdolgozásával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
74/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
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Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Alapító Okirat 5. pontjában felsorolt alaptevékenységek átdolgozása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Sajó-Bódva Völgye és
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okirat 5. pontjában felsorolt
alaptevékenységeket az átdolgozás után az alábbiak szerint:
•
•
•

38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32 Hulladék újrahasznosítása

Határidő: azonnal
Felelős: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért az előterjesztésben szereplő harmadik határozati javaslattal, a Sajó-Bódva
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 7.4.
pontjának – Szakmai Tanácsadó Testület – módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
75/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás 7.4. pontjának – Szakmai Tanácsadó Testület – módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Sajó-Bódva
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásban a
7.4. Szakmai Tanácsadó Testületben az Ózdi Komszolg Kft. helyett az ÓHG Ózdi
Hulladékgazdálkodási Kft. szerepeljen.
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Anna polgármester
9. Napirendi pont
Önrész biztosítása az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt „Felzárkóztató
pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására”
című pályázaton való részvételhez
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat, egyetértettek a
pályázat benyújtásával és az önrész biztosításával.
Sági Tibor képviselő
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A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztésben foglaltakat.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
76/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
Tárgy: Önrész biztosítása a „Felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak
állománygyarapítási összegének támogatására” című pályázathoz.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő testülete az Oktatási és Kulturális
Minisztérium által kiírt könyvtári felzárkóztató pályázaton részt kíván venni.
Az önkormányzat a már jóváhagyott 2008. évi költségvetési támogatáson felül jelen pályázat
benyújtásához 100 000.- Ft, azaz Egyszázezer Ft önrészt biztosít.
A képviselő testület kötelezettséget vállal, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által
felajánlott összegeket az ÁMK Közösségi Ház és Könyvtár rendelkezésére bocsátja
állománygyarapítás céljára.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
10. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Művelődésért Kultúráért és Sportért Közalapítvány Alapító
Okiratának felülvizsgálatára, új kuratórium megválasztására
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy szükségessé vált három új tag választása. A jelöltek: Érsek Barnabásné,
Bakosné Hegedűs Enikő, Rácz Mihály. Kérdés, vélemény nem volt. Kérte, aki egyetért a
javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
77/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
Tárgy: Új kuratóriumi tagok megválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy
Borsodnádasd Művelődésért Kultúráért és Sportért Közalapítvány kuratóriumába új tagként
Érsek Barnabásné, Bakosné Hegedűs Enikő, Rácz Mihály kerüljön be. Így a kuratórium
tagjai: Papp Béla, Sztrakai Judit, Kócizián Tamás, Érsek Barnabásné, Bakosné Hegedűs
Enikő, Rácz Mihály.
Határidő: azonnal
Felelős: a kuratórium elnöke
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11. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala és Borsodnádasd és Térsége
Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratainak módosítására
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy 2008. január 1-jétől a költségvetési szervek új szakágazati besorolást kaptak.
Az új szakágazati besorolást az intézmények alapító okiratában is át kell vezetni. Kérte, aki
egyetért az előterjesztésben szereplő első határozati javaslattal, Borsodnádasd Város
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának melléklet szerinti módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
78/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Borsodnádasd
Város Polgármesteri Hivatala módosított alapító okiratát, melyet a melléklet szerinti
módosításokkal, egységes szerkezetben foglalt formában elfogadott.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért az előterjesztésben szereplő második határozati javaslattal, Borsodnádasd
és Térsége Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának melléklet szerinti módosításával, az
szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
79/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd és Térsége Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Borsodnádasd és
Térsége Alapszolgáltatási Központ módosított alapító okiratát, melyet a melléklet szerinti
módosításokkal, egységes szerkezetben foglalt formában elfogadott.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Neuwirth László képviselő helyet foglalt a teremben.
12. Napirendi pont
Pályázatokon való részvételről
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Papp Anna polgármester
Az anyagot a testületi ülés előtt kapták meg a képviselők. Az a kérdés, hogy több pályázatot
adjanak be, vagy két nagyobbat, ahol több esély van nyerni. Kérte a jelenlévők véleményét.
Magyar János képviselő
Véleménye szerint minél több pályázatot be kell adni. Javasolta, hogy a
közmunkaprogramokhoz kapcsolódó fejlesztések, eszközbeszerzés pályázat is kerüljön
beadásra.
Kormos Krisztián alpolgármester
Véleménye szerint is több pályázatot kell beadni, illetve előkészíteni beadásra.
Sági Tibor képviselő
Egyetértett azzal, hogy közmunkaprogramokhoz kapcsolódó fejlesztések, eszközbeszerzés
pályázat is kerüljön beadásra.
Neuwirth László képviselő
Egyetértett azzal, hogy minél több pályázat kerüljön beadásra.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a határozati javaslatban szereplő pályázatok beadásával, kiegészítve azzal,
hogy a közmunkaprogramokhoz kapcsolódó fejlesztések, eszközbeszerzés pályázat is kerüljön
beadásra. Kérte, aki egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
80/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
Tárgy: Pályázatokon való részvétel
Borsodnádasd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2008. második negyedévében a
következő pályázatokon kíván részt venni:
a) járdafelújítás, bővítés – LEKI
b) közvilágítás energiatakarékos – TEKI
c) kegyeleti humáninfrastruktúra fejlesztés – TEKI
d) közmunkaprogramokhoz kapcsolódó fejlesztések, eszközbeszerzés – LEKI
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
13. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény végrehajtásának helyi
szabályairól szóló 2/2007.(I.25.) számú rendeletének módosításáról
Papp Anna polgármester
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Áfa törvénymódosítás miatt 2008. május 1-jétől az óvodai étkezés áfa kötelessé válik, ezért
volt szükség a rendelet módosítására. Kérte, aki egyetért Borsodnádasd Város
Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. Törvény végrehajtásának helyi szabályairól szóló 2/2007.(I.25.) számú rendeletének
módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
Ezáltal megalkotásra került Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2008.(IV.17.) számú rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. Törvény végrehajtásának helyi szabályairól szóló 2/2007.(I.25.)
számú rendeletének módosításáról
Egyebek
Papp Anna polgármester
Azok a csoportok, amelyek folyamatosan fellépnek a rendezvényeken, az első öt csoport
pénztámogatást kapna. Javasolta, hogy ne a rendezvényre szánt 100.000 forintból adják a
támogatást, hanem a civil szervezetek támogatására fordítható összegből támogassák a
csoportokat. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
81/HÖK/2008.(IV.17.) számú határozat
Tárgy: Május 1-jei rendezvényen fellépő csoportok támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a május
1-jei rendezvényen fellépő csoportokat a civil szervezetek támogatására fordítható összegből
támogassák :
Őszirózsák Asszonykórus 15.000,-Ft/csoport,
Botcsinálta Komédiások 15.000,-Ft/csoport,
MŰ-vész-HELY 15.000,-Ft/csoport,
Montázs Mazsorett Csoport 15.000,-Ft/csoport,
VIVA Furulya Együttes 15.000,-Ft/csoport,
A többi gyermek fellépők pedig csokoládé és torta jutalmazásban részesülnek: 25.000,-Ft
értékben a május 1-jei rendezvények terhére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.
k.m.f.
Papp Anna
polgármester

Farkas Pál jegyző távollétében
Burkovics Róbert
aljegyző
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Dorkó György
képviselő

Szkálosi László
képviselő

