Jegyzőkönyv
Készült: 2008. május 22-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna,
Magyar János, Neuwirth László,
Suta Gábor, Szkálosi László,
Vámos Dezsőné 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.
Igazoltan távol: Pallagi Ákos képviselő
Késett: Dr. Bohus Gábor és Sági Tibor képviselők
Papp Anna polgármester
Üdvözölte a jelenlévőket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselőtestületből 9 fő megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Magyar János és Suta Gábor
képviselőket. A javaslattal a Képviselő-testület 9 (egyhangú) igen szavazattal egyetértett.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetésről szóló 7/2008.(II.14.) sz. rendelet
módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
2. A Nádasd Kft. 2007. évi Beszámolója és Üzleti Terve
Előterjesztő: Kovács Árpád ügyvezető igazgató
3. Javaslat pályázat kiírására a Nádasd Kft. ügyvezetői álláshely betöltésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
4. Javaslat az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek kárenyhítésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
5. Az
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál projektszerűértékteremtő, értékmegőrző- foglalkoztatás közhasznú munkavégzés támogatásán
belül
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Előterjesztő: Papp Anna polgármester
6. Javaslat óvodai felvétel elősegítésére javaslattételi bizottság szervezésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
7. Egyebek
Papp Anna polgármester
A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint:
1. Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetésről szóló 7/2008.(II.14.) sz. rendelet
módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
2. A Nádasd Kft. 2007. évi Beszámolója és Üzleti Terve
Előterjesztő: Kovács Árpád ügyvezető igazgató
3. Javaslat pályázat kiírására a Nádasd Kft. ügyvezetői álláshely betöltésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
4. Javaslat az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek kárenyhítésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
5. Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál projektszerűértékteremtő, értékmegőrző- foglalkoztatás közhasznú munkavégzés támogatásán
belül
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
6. Javaslat óvodai felvétel elősegítésére javaslattételi bizottság szervezésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
7. Monok Községi Polgármesteri Hivatal kezdeményezése a felnőtt korúakra vonatkozó
szociális gondoskodás helyi szabályairól, illetve a gyermekvédelem helyi szabályairól
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
8. Egyebek
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a napirendi pontok módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
91/HÖK/2008.(V.22.) számú határozat
Tárgy: Napirendi pontok módosítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett a napirendi pontok
módosításával, az alábbiak szerint:
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1. Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetésről szóló 7/2008.(II.14.) sz. rendelet
módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
2. A Nádasd Kft. 2007. évi Beszámolója és Üzleti Terve
Előterjesztő: Kovács Árpád ügyvezető igazgató
3. Javaslat pályázat kiírására a Nádasd Kft. ügyvezetői álláshely betöltésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
4. Javaslat az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek kárenyhítésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
5. Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál projektszerűértékteremtő, értékmegőrző- foglalkoztatás közhasznú munkavégzés támogatásán
belül
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
6. Javaslat óvodai felvétel elősegítésére javaslattételi bizottság szervezésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
7. Monok Községi Polgármesteri Hivatal kezdeményezése a felnőtt korúakra vonatkozó
szociális gondoskodás helyi szabályairól, illetve a gyermekvédelem helyi szabályairól
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
8. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Anna polgármester
1. Napirendi pont
Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetésről szóló 7/2008.(II.14.) sz. rendelet
módosítására
Papp Anna polgármester
Kérte a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.
(II.14.) sz. rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és elfogadásra javasolta.
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
szóló 7/2008.(II.14.) számú rendelet módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
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Ezzel megalkotásra került Borsodnádasd Városi Önkormányzat 15/2008.(V.22.) sz.
rendelete, mely a 2008. évi költségvetésről szóló 7/2008.(II.14.) sz. rendelet módosítása
2. Napirendi pont
A Nádasd Kft. 2007. évi Beszámolója és Üzleti Terve
Papp Anna polgármester
Kérte az előterjesztő szóbeli kiegészítését.
Kovács Árpád ügyvezető igazgató
Kiegészítése nem volt.
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a beszámolót elfogadásra javasolta. Az
üzleti tervet is elfogadásra javasolta a bizottság, azzal a kiegészítéssel, hogy a
szennyvízkezeléssel kapcsolatosan további lépések történjenek.
Dorkó György képviselő
A Városfejlesztési- Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság a beszámolót elfogadásra
javasolta. Az üzleti tervvel kapcsolatban kérdések merültek fel a hatékonyság növelése
érdekében.
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy az ott felmerült kérdésekre az ügyvezető igazgató írásban válaszolt. Kérte a
képviselő-testület véleményét.
Magyar János képviselő
Javasolta, hogy az üzleti tervben szerepeljen a szennyvízkezelés hatékonyságának növelése. A
Nádasd Kft. és a Polgármesteri Hivatal közösen dolgozzanak ki javaslatot arra vonatkozóan,
hogyan lehetne a keletkező szennyvíznek nagyobb részét tisztítani, tehát a lakosságot arra
ösztönözni, hogy gyakrabban szippantasson. Véleménye szerint van rendelet, ami alapján a
helyzetet rendezni lehetne.
Kormos Krisztián alpolgármester
Megkérdezte, hogy a szennyvíziszap elhelyezésével kapcsolatban történt-e valamilyen
intézkedés.
Kovács Árpád ügyvezető igazgató
A szennyvíziszap lerakó helyének tulajdonviszonya jelenleg tisztázatlan. A terület lekerítésére
az önkormányzat segítségét kérte.
Papp Anna polgármester
Felkérte aljegyző urat, hogy készüljön előterjesztés a szennyvíziszap lerakó hely
tulajdonviszonyának rendezése ügyében. Szavazásra tette fel a kérdést, kérte, aki egyetért
azzal, hogy a Nádasd Kft. mérlegbeszámolója elfogadásra kerüljön, az szavazzon.
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A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
92/HÖK/2008.(V.22.) számú határozat
Tárgy: Nádasd Kft. 2007. évi beszámolója
Borsodnádasd Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a Nádasd Kft. 2007. évi
egyszerűsített zárómérlegét 38.663 e Ft főösszeggel és 3.328 e Ft eredménnyel.
Felelős: Kovács Árpád
Határidő: értelemszerűen
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért azzal, hogy a Nádasd Kft. üzleti terve elfogadásra kerüljön, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
93/HÖK/2008.(V.22.) számú határozat
Tárgy: Nádasd Kft. 2008. évi üzleti terve
Borsodnádasd Város Önkormányzat képviselő-testülete a Nádasd Kft. 2008. évi üzleti tervét
86.043 e Ft bevétellel és 83.710 e Ft kiadással, + 2.330 e Ft várható eredménnyel elfogadta.
Felelős: Kovács Árpád
Határidő: értelemszerűen
Papp Anna polgármester
A Magyar János képviselő által elmondott javaslat, miszerint a szennyvízelszállítással
kapcsolatos rendelet végrehajtására vonatkozó javaslat készüljön a Nádasd Kft. és a
Polgármesteri Hivatal részéről, ennek határideje 2008. július 30-ig. Kérte, aki egyetért a
javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
94/HÖK/2008.(V.22.) számú határozat
Tárgy: Javaslat kidolgozása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Nádasd Kft. és
a Polgármesteri Hivatal dolgozzanak ki javaslatot arra vonatkozóan, hogyan lehetne a
szennyvízkezelés hatékonyságát növelni, a meglévő rendelet alkalmazásával.
Határidő: 2008. július 30.
Felelős: jegyző
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3. Napirendi pont
Javaslat pályázat kiírására a Nádasd Kft. ügyvezetői álláshely betöltésére
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére az előterjesztésben
foglaltakat.
Dorkó György képviselő
A Városfejlesztési- Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztésben foglaltakat.
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy az pályázat az Észak-magyarország napilapban jelenjen meg. Kérte, aki
egyetért a javaslattal és a pályázat kiírásával az előterjesztésben szereplő feltételekkel, az
szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
95/HÖK/2008.(V.22.) számú határozat
Tárgy: Pályázat kiírása a Nádasd Kft. ügyvezetői álláshelyére
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal
pályázatot ír ki a Nádasd Borsodnádasdi Csatornamű és Kommunális Szolgáltató KFT. (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 11.) ügyvezetői álláshely betöltésére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
4. Napirendi pont
Javaslat az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek kárenyhítésére
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Elfogadásra javasolta a határozati
javaslatban foglaltakat, az ajánlatok közül pedig Kiss Lajos vállalkozó ajánlatát.
Dorkó György képviselő
A Városfejlesztési- Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
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Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért az előterjesztésben szereplő első határozati javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
96/HÖK/2008.(V.22.) számú határozat
Tárgy: Ózdi martinsalak felhasználásával készült ingatlanok önkormányzati tulajdonba
kerülése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ózdi martinsalak felhasználásával
készült ingatlanokat
1. Hamar Zsuzsanna Kölcsey u. 36/a. hrsz.: 1135/1.
2. Lázár Károly hasznos tp. 6. hrsz.: 1901/9.
az önkormányzat elfogadja, az ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülnek.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal és értelemszerűen
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért az előterjesztésben szereplő második határozati javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
97/HÖK/2008.(V.22.) számú határozat
Tárgy: Vállalkozó megbízása Ózdi martinsalak felhasználásával készült ingatlanok bontására
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ózdi martinsalak felhasználásával
készült Kölcsey u. 36/a. hrsz.: 1135/1., Gálrétje u. 28. hrsz.: 588/18., Vajdavár u. 71. hrsz.:
101/1. ingatlanok bontását Kis Lajos (Járdánháza Gyepes u. 51.) vállalkozóval végezteti el.
A bontás tárgyát képezi az épületek elbontása az alaptestekkel együtt, elszállítása az
önkormányzat által kijelölt helyre, az elbontott házak helyének tereprendezése.
A bontási munkálatok elvégzése után a bontási anyag és visszamaradó telek a vállalkozó
tulajdonomba kerül.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal és értelemszerűen
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért az előterjesztésben szereplő harmadik határozati javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
98/HÖK/2008.(V.22.) számú határozat
Tárgy: Ózdi martinsalak felhasználásával készült ingatlanok bontása
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ózdi martinsalak felhasználásával
készült Hasznos tp. 6. hrsz.: 1901/9. ingatlan bontását a NÁDASD KFT-vel végezteti el.
A bontás tárgyát képezi az épület elbontása az alaptesttel együtt, elszállítása az önkormányzat
által kijelölt helyre, az elbontott ház helyének tereprendezése.
A bontási munkálatok elvégzése után a bontási anyag az önkormányzat tulajdonomba kerül.
Borsodnádasd Város Önkormányzat képviselő testülete az ózdi martinsalak felhasználásával
készült és az alábbi ingatlanokon
1. Hasznos tp. 5. hrsz.: 1901/23,
2. Hasznos tp. 9. hrsz.: 1901/25,
3. Hasznos tp. 15. hrsz.: 1901/16,
4. Hasznos tp. 17. hrsz.: 1901/16,
5. Hasznos tp.19. hrsz.: 1901/16,
6. Hasznos tp.22. hrsz.: 1901/16
az elbontott épületeknél visszamaradó bontási törmelék elszállítását az önkormányzat által
kijelölt helyre (az alaptestek kiásásával együtt), az elbontott házak helyének tereprendezését a
NÁDASD KFT-vel végezteti el.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal és értelemszerűen
5. Napirendi pont
Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál projektszerűértékteremtő, értékmegőrző- foglalkoztatás közhasznú munkavégzés támogatásán belül
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az alábbi
módosítással: az Eötvös úti gyalogos vashíd lebontásra kerüljön, és elsősorban az árkok
javítására kerüljön sor.
Dorkó György képviselő
A Városfejlesztési- Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztést azzal a módosítással, amit a Pénzügyi Bizottság javasolt.
Sági Tibor képviselő helyet foglalt a teremben.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, és az ott leírt összegszerűséggel, az
szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
99/HÖK/2008.(V.22.) számú határozat
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Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál projektszerűértékteremtő, értékmegőrző- foglalkoztatás közhasznú munkavégzés támogatásán belül
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központnál projektszerű-értékteremtő, értékmegőrző- foglalkoztatáson részt
kíván venni a közhasznú munkavégzés támogatásán belül.
I. Hidak felújítása: 1 fő lakatos (hegesztő) + 1 fő segédmunkás
Elvégzendő munkák:
1. Köztársaság úti hidak javítása (fogorvostól a telep felé)
2. Önkormányzati hidak festése
3. Eötvös úti gyalogos vashíd lebontása
II. Járdalapokból kirakott járdák, csapadékelvezető árkok javítása:
1 fő kőműves + 3 fő segédmunkás
Elvégzendő munkák:
1. Mórcz Zs. u. árok
2. Budaberke u. árok
3. Vajdavár u. árok
4. Virág u. árok
5. Engels u. árok
6. Vájár u. árok
A programhoz szükséges saját forrást az alábbiakban biztosítja:
I. Hidak felújítása: 1. bér és járulékait 62.649.- Ft összegben
2. anyagköltséget 300.000.- Ft összegben
II. Járdalapokból kirakott járdák, csapadékelvezető árkok javítása:
1. bér és járulékait 118.467.- Ft összegben
2. anyagköltséget 500.000.- Ft összegben
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal és értelemszerűen
Dr. Hegedűs Zsuzsanna elhagyta a termet.
6. Napirendi pont
Javaslat óvodai felvétel elősegítésére javaslattételi bizottság szervezésére
Papp Anna polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, problémát jelent, hogy a beiratkozni szándékozó
gyermekek közül a férőhely hiánya miatt el kell utasítani, ezért az óvodavezető feladatainak
megkönnyítése érdekében javaslattételi bizottság megszervezését javasolta, melynek tagjai:
Neuwirth László ÁMK vezető, Hevér Tiborné, a Szociális Alapszolgáltatási Központ
vezetője, Mártonné Nemes Gertrúd, a gyermekjóléti szolgálat munkatársa, Bereczné
Turcsányi Katalin, védőnő, Kovácsné Illés Zsuzsanna, szociális és gyámügyi főelőadó.
Magyar János képviselő
Véleménye szerint objektív feltételek alapján kell dönteni az óvodai felvételt illetően.
Neuwirth László képviselő
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A feltételek adottak, ami alapján döntenek, ezeket törvény írja elő.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért az általa elmondott javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
100/HÖK/2008.(V.22.) számú határozat
Tárgy: Óvodai felvételhez javaslattételi bizottság megalakítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007/08. tanévre történő óvodai
felvétel elősegítésére – a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény 65.§ (2) bekezdése
alapján – javaslattételi bizottságot szervez. A bizottság:
1. ) tagjaivá :
- Neuwirth László ÁMK Vezetőt,
- Hevér Tibornét, a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjét,
- Mártonné Nemes Gertrúdot, a gyermekjóléti szolgálat munkatársát,
- Bereczné Turcsányi Katalin védőnőt és
- Kovácsné Illés Zsuzsanna szociális és gyámügyi főelőadót
választja,
2. ) feladata, hogy javaslatot tegyen az óvodavezető részére az óvodai felvételre,
3. ) megbízatása a 2008/2009.évre vonatkozó óvodai felvétel lezárásáig tart.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, érintettek
7. Napirendi pont
Monok Községi Polgármesteri Hivatal kezdeményezése a felnőtt korúakra vonatkozó
szociális gondoskodás helyi szabályairól, illetve a gyermekvédelem helyi szabályairól
Papp Anna polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Monok község Önkormányzatának
Képviselő-testülete felvállalta a lehetséges jogi következményeket, a gyermekvédelemről
szóló helyi rendeletét kiegészítette az előterjesztésben leírt megszövegezéssel. Javasolta, hogy
a határozati javaslatban szereplő nyilatkozatot tegye meg Borsodnádasd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete. Kérte, aki a javaslattal egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
101/HÖK/2008.(V.22.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Monok község
Polgármesterének 2008. május 15. napján Borsodnádasd Város Önkormányzathoz érkezett
nyílt levelében foglaltakra az alábbi nyilatkozatot teszi:
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt levélben foglaltakkal egyetért,
és kéri az Országgyűlést, hogy jogszabály alkotásuk során a javaslatokat szíveskedjen
figyelembe venni, azért, hogy az Önkormányzatok Képviselő-testületei életszerű jogszabályi
rendelkezések hiányában ne kényszerüljenek jogszabálysértő helyi rendeletek alkotására.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal
Egyebek
Borsodnádnádasd és Térsége Alapszolgáltatási Központ keretén belül működő nappali
szociális ellátást nyújtó intézmény ellátottjainak beadványa
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy a Borsodnádnádasd és Térsége Alapszolgáltatási Központ keretén belül
működő nappali szociális ellátást nyújtó intézmény ellátottjai levelet írtak, mely a bizottsági
üléseken megtárgyalásra került. Készült egy előterjesztés ezzel kapcsolatban, mely
tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatot a nappali szociális ellátás szakfeladaton 2008.
évben. Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Dr. Bohus Gábor helyet foglalt a teremben.
Magyar János képviselő
Az előterjesztésből kiderül, hogy az önkormányzat jelentős összeggel hozzájárul az intézmény
működéséhez. A Pénzügyi Bizottság véleménye az volt, hogy további engedményeket tenni
az önkormányzat nem tud.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési- Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság állásfoglalása ugyanaz, mint a
Pénzügyi Bizottságé. Véleménye szerint az nem állja meg a helyét, hogy az önkormányzat
szociálisan nem érzékeny, hiszen eddig is jelentős összeggel hozzájárultak az intézmény
működéséhez.
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati
javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
102/HÖK/2008.(V.22.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén belül működő
nappali szociális ellátást nyújtó intézmény ellátottjainak beadványa
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2008.(IV.28.) számú
rendeletében 50 %-os térítési díjkedvezményt fogadott el a nappali szociális ellátást igénybe
vevők részére az ott-tartózkodás térítési díjából. További kedvezmények biztosítására nincs
lehetőség.
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Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa arról döntött, hogy a
szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és
a szolgáltatások minőségének komplex és térségi szintű fejlesztése érdekében pályázatot nyújt
be. Amennyiben ezen a pályázaton Borsodnádasd részt kíván venni, akkor mindenképpen a
Köztársaság 112. szám alatti épületben alakuljon ki a szociális bázishely. A pályázat feltétele,
hogy konzorciumi megállapodást kell kötni az önkormányzatoknak egymással, és a Többcélú
Társulásnak. Tíz éves döntést kell hozni, hogy az a helyiség, ami a pályázat kapcsán kialakul,
tíz évig ott kell működtetni. Amennyiben átadják a feladatot a Kistérségnek, akkor
Borsodnádasdon nem lesz családsegítő, gyermekjóléti szolgáltatás. A szomszédos települések
már korábban jelezték szándékukat a kilépésről. Kérte a Képviselő-testület véleményét.
Magyar János képviselő
Véleménye szerint bizonytalan a jövője a pályázat kimenetelének, nem javasolta a pályázaton
való részvételt.
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy jelenleg ne szüntessék meg az intézmény fenntartását. Kérte, aki egyetért a
javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
103/HÖK/2008.(V.22.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ működésével
kapcsolatos döntés
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy Borsodnádasd és
Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központot 2008. december 31-ig nem szüntetik meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester és jegyző
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy Kurtán Zsolt kérelemmel fordult az hozzá, miszerint 2008. június 6-7-én
megrendezésre kerülő autóversenyhez az Önkormányzat tulajdonában lévő futballpályát és
öltözőt szeretné igénybe venni térítésmentesen. A pályát versenyzés céljára nem használják, a
depo a pálya mellett lesz. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
104/HÖK/2008.(V.22.) számú határozat
Tárgy: Önkormányzat tulajdonában lévő futballpálya és öltöző használata térítésmentesen
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Kurtán Zsolt az
Önkormányzat tulajdonában lévő futballpályát és öltözőt térítésmentesen használhatja a 2008.
június 6-án és 7-én megrendezésre kerülő autóversenyhez. A pályát versenyzés céljára nem
használhatják.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Szkálosi László képviselő elhagyta a termet.
Papp Anna polgármester
Az Észak-magyarországi Fejlesztési Kht. településmenedzselési kézikönyvet ad ki
településekről, az első 15 pályázónak kedvezményes áron elkészítik, 600.000,-Ft helyett 10 %
önrészt kell fizetni. Kérte, aki egyetért a kézikönyv megjelentetésével, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 igen 1 nem
105/HÖK/2008.(V.22.) számú határozat
Tárgy: Településmenedzselési kézikönyv kiadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Településmenedzselési
kézikönyv megjelentetéséről az alábbiak szerint:
Az Észak-magyarországi Fejlesztési Kht. településmenedzselési kézikönyvet ad ki
településekről, az első 15 pályázónak kedvezményes áron elkészítik, 600.000,-Ft helyett 10 %
önrészt kell fizetni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt, zárt ülést rendelt el.
k.m.f.

Papp Anna
polgármester

Farkas Pál jegyző távollétében

Burkovics Róbert
aljegyző
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Magyar János
képviselő

Suta Gábor
képviselő

