Jegyzőkönyv
Készült: 2008. július 17-én 15.00-16.10 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Dorkó György, Magyar János,
Neuwirth László, Sági Tibor,
Suta Gábor, Szkálosi László képviselők
Papp Anna polgármester
Kormos Krisztián alpolgármester
Burkovics Róbert aljegyző
Kelemenné dr. Rédai Ildikó hatósági irodavezető
László Károly vezető főtanácsos
Kelemen Károly vezető főtanácsos
Dorkóné Dévai Marianna tanácsos
A jelenléti íven felsoroltak.
Igazoltan távol: Dr. Bohus Gábor, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Pallagi Ákos, 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 Szkálosi László és Sági Tibor
képviselőket. A javaslattal a Képviselő-testület 8(egyhangú) igen szavazattal egyetértett.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a Borsodnádasd Városi Önkormányzat talajterhelési díjáról szóló 5/2008.
(I.24.) számú rendeletének módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
2. Javaslat a Borsodnádasd Városi Önkormányzat települési folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 17/2005.(XII.21.) számú rendeletének módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
3. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési
osztálylétszámának elfogadására
Előterjesztő: Neuwirth László ÁMK vezető

Központ

2008/09.

tanév

4. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ nevelési programjának
módosítására
Előterjesztő: Neuwirth László ÁMK vezető, Jabniczkyné Seszták Marianna Óvoda
Intézményegység Vezető
5. A Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ által végzett bérbeadási és egyéb
szolgáltatási tevékenység díjának megállapítása
Előterjesztő: László Károly
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6. Javaslat a Nádasd Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztítóműhöz tartozó iszaplerakó
telep tulajdonjogának rendezésére
Előterjesztő: László Károly
7. Javaslat a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére kiírt ÁROP-1.A.2 pályázat
benyújtására, pályázatíró kiválasztására
Előterjesztő: Dorkóné Dévai Marianna
8. Javaslat címek adományozására 2008. augusztus 20. alkalmából
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
9. Javaslat 2008. augusztus 20-i ünnepség programjára
Előterjesztő: Varga Attila
10. Beszámoló a 2008. július 4-5-6-i Borsodnádasd Város Napjáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester, Varga Attila
11. Javaslat a Szerencsi Kistérségi Társulás „Önkormányzati kezdeményezés
társadalmunk jobbá tétele érdekében” című előterjesztésének elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
12. Javaslat az Ózdi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
13. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ vezetőjének megbízására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
14. Javaslat a Nádasd Kft. ügyvezetői pályázat elbírálására (zárt ülés)
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
15. Egyebek
Papp Anna polgármester
A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint:
1. Javaslat a Borsodnádasd Városi Önkormányzat talajterhelési díjáról szóló 5/2008.
(I.24.) számú rendeletének módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
2. Javaslat a Borsodnádasd Városi Önkormányzat települési folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 17/2005.(XII.21.) számú rendeletének módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
3. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési
osztálylétszámának elfogadására
Előterjesztő: Neuwirth László ÁMK vezető

Központ

2008/09.

tanév
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4. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ nevelési programjának
módosítására
Előterjesztő: Neuwirth László ÁMK vezető, Jabniczkyné Seszták Marianna Óvoda
Intézményegység Vezető
5. A Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ által végzett bérbeadási és egyéb
szolgáltatási tevékenység díjának megállapítása
Előterjesztő: László Károly
6. Javaslat a Nádasd Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztítóműhöz tartozó iszaplerakó
telep tulajdonjogának rendezésére
Előterjesztő: László Károly
7. Javaslat a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére kiírt ÁROP-1.A.2 pályázat
benyújtására, pályázatíró kiválasztására
Előterjesztő: Dorkóné Dévai Marianna
8. Javaslat címek adományozására 2008. augusztus 20. alkalmából
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
9. Javaslat 2008. augusztus 20-i ünnepség programjára
Előterjesztő: Varga Attila
10. Beszámoló a 2008. július 4-5-6-i Borsodnádasd Város Napjáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester, Varga Attila
11. Javaslat a Szerencsi Kistérségi Társulás „Önkormányzati kezdeményezés
társadalmunk jobbá tétele érdekében” című előterjesztésének elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
12. Javaslat az Ózdi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
13. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ vezetőjének megbízására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
14. Javaslat a Nádasd Kft. ügyvezetői pályázat elbírálására (zárt ülés)
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
15. Javaslat a Borsodnádasd Városi
létszámcsökkentés végrehajtására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester

Önkormányzat

költségvetési

szerveinél

16. Javaslat a Borsodnádasd Városi
feladatainak átszervezésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester

Önkormányzat

Város-községgazdálkodási

17. Állami vagyon ingyenes átruházásának kérelme a Petőfi téri járda leválasztása
ügyében

4
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
18. ÉMOP -2008-4.2.1.A - Szociális alapszolgáltatások gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtása és a szükséges önrész vállalása
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
19. Egyebek
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a napirendi pontok módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
125/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: Napirendi pontok módosítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett a napirendi pontok
módosításával, az alábbiak szerint:
1. Javaslat a Borsodnádasd Városi Önkormányzat talajterhelési díjáról szóló 5/2008.
(I.24.) számú rendeletének módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
2. Javaslat a Borsodnádasd Városi Önkormányzat települési folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 17/2005.(XII.21.) számú rendeletének módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
3. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési
osztálylétszámának elfogadására
Előterjesztő: Neuwirth László ÁMK vezető

Központ

2008/09.

tanév

4. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ nevelési programjának
módosítására
Előterjesztő: Neuwirth László ÁMK vezető, Jabniczkyné Seszták Marianna Óvoda
Intézményegység Vezető
5. A Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ által végzett bérbeadási és egyéb
szolgáltatási tevékenység díjának megállapítása
Előterjesztő: László Károly
6. Javaslat a Nádasd Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztítóműhöz tartozó iszaplerakó
telep tulajdonjogának rendezésére
Előterjesztő: László Károly
7. Javaslat a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére kiírt ÁROP-1.A.2 pályázat
benyújtására, pályázatíró kiválasztására
Előterjesztő: Dorkóné Dévai Marianna
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8. Javaslat címek adományozására 2008. augusztus 20. alkalmából
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
9. Javaslat 2008. augusztus 20-i ünnepség programjára
Előterjesztő: Varga Attila
10. Beszámoló a 2008. július 4-5-6-i Borsodnádasd Város Napjáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester, Varga Attila
11. Javaslat a Szerencsi Kistérségi Társulás „Önkormányzati kezdeményezés
társadalmunk jobbá tétele érdekében” című előterjesztésének elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
12. Javaslat az Ózdi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
13. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ vezetőjének megbízására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
14. Javaslat a Nádasd Kft. ügyvezetői pályázat elbírálására (zárt ülés)
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
15. Javaslat a Borsodnádasd Városi
létszámcsökkentés végrehajtására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester

Önkormányzat

költségvetési

szerveinél

16. Javaslat a Borsodnádasd Városi
feladatainak átszervezésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester

Önkormányzat

Város-községgazdálkodási

17. Állami vagyon ingyenes átruházásának kérelme a Petőfi téri járda leválasztása
ügyében
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
18. ÉMOP -2008-4.2.1.A - Szociális alapszolgáltatások gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtása és a szükséges önrész vállalása
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
19. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy zárt ülést igénylő napirendi pontok a 8. és a 14. napirendi pont. Kérte, aki
egyetért ezek zárt ülésen való tárgyalásával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
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126/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: Napirendi pontok zárt ülésen való tárgyalása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 8.
napirendi pontot: Javaslat címek adományozására 2008. augusztus 20. alkalmából, és a 14.
napirendi pontot: Javaslat a Nádasd Kft. ügyvezetői pályázat elbírálására zárt ülésen
tárgyalják.
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Anna polgármester
Az 1. és 2. napirendi pont együtt került megtárgyalásra.
1. Napirendi pont
Javaslat a Borsodnádasd Városi Önkormányzat talajterhelési díjáról szóló 5/2008.(I.24.)
számú rendeletének módosítására
2. Napirendi pont
Javaslat a Borsodnádasd Városi Önkormányzat települési folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 17/2005.(XII.21.) számú rendeletének módosítására
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztésekben foglaltakat a Képviselőtestület részére.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztéseket a Képviselő-testület részére.
Papp Anna polgármester
Szavazásra tette fel a kérdést. Kérte, aki egyetért a talajterhelési díjról szóló rendelet
módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
Ezzel megalkotásra került Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2008.(VII.17.) számú rendelete a talajterhelési díjról szóló 5/2008.(I.24.) számú
rendeletének módosításáról.
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Papp Anna polgármester
Szavazásra tette fel a kérdést. Kérte, aki egyetért a települési folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
Ezzel megalkotásra került Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2008.(VII.17.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 17/2005.(XII.21.) számú rendeletének módosításáról
3. Napirendi pont
Javaslat a Borsodnádasdi Általános
osztálylétszámának elfogadására

Művelődési

Központ

2008/09.

tanév

Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztésekben foglaltakat a Képviselőtestület részére.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztést a Képviselő-testület részére.
Papp Anna polgármester
Szavazásra tette fel a kérdést. Kérte, aki egyetért az ÁMK – Móra Ferenc Általános Iskola
intézményegység 2008/2009. tanévben indítható osztályainak meghatározásával, illetve a 7.
évfolyam maximált létszámától való 20 %-os eltéréssel, egyúttal kezdeményezi, hogy
oktatásszervezési okok miatt az OKÉV a fenntartó által kezdeményezett létszámon felül
további 10 %-al, azaz 3 fővel engedélyezze a további létszámtúllépést, és aki egyetért a
2008/2009. tanévben jóváhagyott óraszámokkal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
127/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
1. Tárgy: az ÁMK – Móra Ferenc Általános Iskola intézményegység 2008/2009. tanévben
indítható osztályainak meghatározása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. (2) bekezdésének c; pontja alapján a 2008/2009. tanítási évében az
ÁMK - Móra Ferenc Általános Iskola Intézményegységben az indítható osztályainak számát
az alábbi táblázat szerint határozza meg
Évfolyam
1.o.

Osztályok száma
2

Gyerek létszám
41 fő
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2.o.
3.o.
4.o.
5.o.
6.o.
7.o.
8.o.
Összesen:

1
1
2
2
1
1
2
12

24 fő
26 fő
36 fő
43 fő
23 fő
36 fő
38 fő
267 fő

Határidő: értelemszerűen
Felelős: ÁMK Igazgató
2. Tárgy: az ÁMK – Móra Ferenc Általános Iskola intézményegység 2008/2009. tanévben a
7. évfolyam maximált létszámától való 20 %-os eltéréséhez való hozzájárulás, illetve kérelem
az OKÉV általi 10 %-os létszámkeret túllépéshez.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK – Móra Ferenc Általános
Iskola intézményegységben a 2008/2009. tanévben hozzájárul a maximális létszámtól való
eltéréshez a 7. évfolyamon 20 %-al, azaz 6 fővel. Egyúttal kezdeményezi, hogy
oktatásszervezési okok miatt az OKÉV a fenntartó által kezdeményezett létszámon felül
további 10 %-al, azaz 3 fővel engedélyezze a további létszámtúllépést.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: ÁMK Igazgató és Jegyző
3. Tárgy: az ÁMK – Móra Ferenc Általános Iskola intézményegységben a 2008/2009.
tanévben jóváhagyott óraszámok
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK – Móra Ferenc Általános
Iskola Intézményegységben a 2008/2009. tanévben az óraszámokat az alábbi módon hagyja
jóvá:
Évfolyam

Kötelező óra

Választható óra

1-4
5-6
7-8
Összesen

125
67,5
75
267,5

12,5
16,9
22,5
51,9

Tehetséggondozás,
felzárkóztatás
15
8,1
9
32,1

Összesen
152,5
92,5
106,5
351,5

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete azzal a feltétellel hagyja jóvá a
2008/2009. tanév óraszámait, hogy a tehetséggondozás, felzárkóztatás óraszámait elsősorban
nyelvoktatásra fordítsák.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: ÁMK Igazgató
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4. Napirendi pont
Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ nevelési programjának
módosítására
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztést a Képviselő-testület részére.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ nevelési programjának
módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
128/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ nevelési programjának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Borsodnádasdi Általános
Művelődési Központ alábbi kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt nevelési
programját:
• Óvodai integrációs program,
• Program a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek eredményes
nevelésével,
• Beszoktatási program.
Felelős: ÁMK Vezető
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
A Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ által végzett bérbeadási és egyéb
szolgáltatási tevékenység díjának megállapítása
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést a Képviselő-testület részére.
Javasolta, hogy a jövő évi költségvetésben a sport célokra fordítandó összeget alaposabban
nézzék meg.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztést a Képviselő-testület részére.
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Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ által végzett bérbeadási és
egyéb szolgáltatási tevékenység díjának megállapításával a határozati javaslatban leírtak
szerint, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
129/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ által végzett bérbeadási és egyéb
szolgáltatási tevékenység díjának megállapítása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a Borsodnádasdi
Általános Művelődési Központ által végzett bérbeadási és egyéb szolgáltatási tevékenységre,
a 161/HÖK/2007.(VII.19.) számú határozattal elfogadott, 2007.08.01.-től érvényes díjakat.
Egyetért azzal, hogy a bérletidíjak ne kerüljenek emelésre, a szolgáltatási díjak 30%-al
kerüljenek megemelésre, a felmerülő költségek növekedése miatt.
Ezek alapján, a Képviselő-testület a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ által
végzett bérbeadási és egyéb szolgáltatási tevékenységre vonatkozó, 2008.08.01.-től érvényes
díjakat., az 1.számu mellékletben szereplő összegekkel fogadja el.
A díjfizetési kötelezettség alól mentesíti az intézményeket, közösségi célra igénybevevő helyi
társadalmi szerveket, alapítványokat.
A szükséges feladatok elvégzésére felkéri a jegyzőt és az ÁMK igazgatóját.
Felelős: Jegyző
ÁMK igazgató
Határidő: 2008.08.01. és folyamatos
6. Napirendi pont
Javaslat a Nádasd Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztítóműhöz tartozó iszaplerakó
telep tulajdonjogának rendezésére
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy jelenleg az iszaplerakó telep magántulajdonban van, a tulajdonosokkal
egyeztetés történt a tulajdonjog megszerzése miatt. Javasolta, hogy a vételár kerüljön ki a
határozati javaslatból. Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztést a Képviselő-testület részére a fent említett kiegészítéssel.
Papp Anna polgármester
Szavazásra tette fel a kérdést. Kérte, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azzal a
módosítással, hogy a vételár ne szerepeljen benne, az szavazzon.
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A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
130/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: A Nádasd Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztítóműhöz tartozó iszaplerakó telep
tulajdonjogának rendezése
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy
kezdeményezni kell a Nádasd Kft által üzemeltetett szennyvíztisztítóhoz tartozó 0150/6.hrsz.
és a 0145/8.hrsz. alatti területeken fekvő iszaplerakó önkormányzati tulajdonba kerüljön.
Ennek érdekében felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tulajdonjog megszerzése érdekében
tárgyaljon a terület jelenlegi tulajdonosaival, egyezzen meg a terület vételárában, vagy csere
területet ajánjon fel.
Csere esetén, az önkormányzat tulajdonában lévő bármely rét, legelő, szántó, egyéb művelési
ágú, külterületi ingatlan felajánható.
Járjon el annak érdekében, hogy az új terület kialakításra, a tulajdonjog az önkormányzat
részére bejegyzésre kerüljön.
A tulajdon szerzéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket, a rendezés érdekében, az
önkormányzat felvállalja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések
végrehajtására, és döntésekhez szükséges dokumentumok előkészítésére, majd testület elé
terjesztésére.
Felelős: Polgármester
Jegyző
Határidő: értelemszerűen.
7. Napirendi pont
Javaslat a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére kiírt ÁROP-1.A.2 pályázat
benyújtására, pályázatíró kiválasztására
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
ajánlatát, aki tanácsadóként fog közreműködni, a pályázatíró a Polgármesteri Hivatal lesz.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a
GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. ajánlatát a Képviselő-testület részére.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért azzal, hogy a pályázat beadásra kerüljön és az előterjesztésben szereplő
GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. ajánlatát fogadják el, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
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131/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: A polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére kiírt ÁROP-1.A.2 pályázat benyújtása,
pályázatíró kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzata részt kíván venni az ÁROP-1.A.2 „A polgármesteri
hivatalok szervezetfejlesztése” című pályázaton. A pályázathoz szükséges 5 % önrészt a
2008. évi költségvetéséből biztosítja.
Borsodnádasd Város Önkormányzata a pályázatírással az Összehasonlító táblázatban szereplő
7. számú, GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. nevű céget bízza meg.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés megkötésében eljárjon.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
9. Napirendi pont
Javaslat 2008. augusztus 20-i ünnepség programjára
Papp Anna polgármester
Kérte az előterjesztőt, ismertesse a programot.
Varga Attila
Ismertette a részletes programot.
Papp Anna polgármester
Kérte a Képviselő-testület véleményét a programmal kapcsolatban.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság 240.000 forintot javasolt a rendezvényre.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság szintén elfogadásra javasolta.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a programmal, és azzal, hogy 240.000 forintot fordítsanak a rendezvényre,
az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
132/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: 2008. augusztus 20-i ünnepség programja
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett a 2008. augusztus 20-ra
tervezett programmal, és azzal, hogy a rendezvényre 240.000 forintot biztosítsanak a
költségvetési rendeletben a rendezvények megtartására rendelkezésre álló összeg terhére.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Pénzügyi Iroda
10. Napirendi pont
Beszámoló a 2008. július 4-5-6-i Borsodnádasd Város Napjáról
Papp Anna polgármester
Köszönetét fejezte ki azoknak, akik a lebonyolításban segítséget nyújtottak. A költségekről
adott tájékoztatást. A kiadás 1.380.000 forint, a támogatások összege 1.132.000 forint volt.
Kérte a testület véleményét.
Magyar János képviselő
Megköszönte a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak önzetlen munkáját. Képviselőként
felajánlott 5000 forintot a tiszteletdíjából, és meghívta a köztisztviselőket egy ebédre.
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy a „Molnárkalács fesztivál” név levédésre kerüljön. Kérte, aki elfogadja a
város napokról szóló tájékoztatót, és egyetért a javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
133/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: „Molnárkalács fesztivál” név levédése
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a „Molnárkalács
fesztivál” elnevezés levédésre kerüljön, a Borsodnádasd Város Napjáról szóló tájékoztatót
elfogadta.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző
Papp Anna polgármester
Szavazásra tette fel a kérdést. A képviselők tiszteletdíjukból 5000 forintot ajánljanak fel, mely
összegből megrendezésre kerül egy összejövetel a Borsodnádasd Város Napján segítséget
nyújtó dolgozóknak. Kérte, aki ezzel egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
134/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: Képviselői felajánlás
Borsodnádasd
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
egyetértett
azzal
a
kezdeményezéssel, hogy egyenként a képviselők tiszteletdíjukból 5000 forintot ajánljanak fel,
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mely összegből megrendezésre kerül egy összejövetel a Borsodnádasd Város Napján
segítséget nyújtó dolgozóknak.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző
11. Napirendi pont
Javaslat a Szerencsi Kistérségi Társulás „Önkormányzati kezdeményezés társadalmunk
jobbá tétele érdekében” című előterjesztésének elfogadására
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy az előterjesztésben foglaltakkal egyetértsenek. Kérte, aki az „Önkormányzati
kezdeményezés társadalmunk jobbá tétele érdekében” című előterjesztésben foglaltakkal, a
határozati javaslattal egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
135/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szerencs Kistérségi Társulás
„Önkormányzati kezdeményezés társadalmunk jobbá tétele érdekében” című előterjesztésére
az alábbi nyilatkozatot teszi:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szerencs Kistérségi Társulás
„Önkormányzati kezdeményezés társadalmunk jobbá tétele érdekében” című
előterjesztésében foglaltakkal egyetért, és kéri az Országgyűlést, hogy jogszabály alkotásuk
során a javaslatokat szíveskedjen figyelembe venni.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Javaslat az Ózdi Kistérség
módosítására

Többcélú

Társulás

Társulási

Megállapodásának

Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy az előterjesztés arról szól, hogy a Közigazgatási Hivatal kiegészítésre,
pontosításra kérte fel a Kistérségi Társulást. Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a
Képviselő-testület részére.
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Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért az Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására vonatkozó javaslattal és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodást jóváhagyja, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
136/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Borsodnádasd Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, Ózd
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot
megtárgyalta és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Javaslat a Borsodnádasd Városi
létszámcsökkentés végrehajtására

Önkormányzat

költségvetési

szerveinél

Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben lévő
határozati javaslatokat.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta az előterjesztésben lévő határozati javaslatokat.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért azzal, hogy az ÁMK- Móra Ferenc Általános Iskola Intézményegység
pedagógus állományának csökkentésére vonatkozó intézkedést megtegyék, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
137/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: Az ÁMK- Móra Ferenc Általános Iskola Intézményegység pedagógus állományának
csökkentésére vonatkozó intézkedés
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt abban, hogy
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a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ - Móra Ferenc Általános Iskola
Intézményegység tanulói létszámához kell kialakítani a csoportok és pedagógusok
létszámát, ezért a jelenlegi – az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről szóló 7/2008.
(II.14.) sz. rendeletében meghatározott - létszámkeret/átlagos állományi létszámához
képest 1 fő pedagógus munkakörét és közalkalmazotti jogviszonyát meg kell szüntetni.
Felelős: értelemszerűen
Határidő: intézményvezető, jegyző
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a tényleges és intézményenként azonosítható álláshely-megszüntetéssel
együtt járó létszámcsökkentés tételes kivonatával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
138/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: Tényleges és intézményenként azonosítható álláshely-megszüntetéssel együtt járó
létszámcsökkentés tételes kivonata
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2008.(III.27.) ÖTM rendelet 5.
§ (1) bekezdés c.) pontja alapján megállapítja a jelen képviselő-testületi ülésen
137/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozatával elfogadott intézkedés alapján elfogadott – az
abban foglaltak szerint - végrehajtott létszámcsökkentés előtti és az azt követően kialakult
tényleges és intézményenként azonosítható álláshely-megszüntetéssel együtt járó
létszámcsökkentés tételes kivonatát az alábbi táblázatban, amelyben a racionalizálási döntést
követő intézményi szintű és összesített létszámadat is szerepel:
Borsodnádasd Város Önkormányzat által
fenntartott intézmények, illetve intézmény
keretein kívüli tevékenységek megnevezése

Foglalkoztatotti
létszám
2008. január 1-én (fő)

Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők és egyéb alkalmazottak

24

Foglalkoztatotti
létszám a
létszácsökkentést
követően (fő)
24

Borsodnádasd Város Önkormányzatnál
Város-községgazdálkodási feladatokat
ellátó állandó foglalkoztatottak létszáma

4

4

6

6

(Önkormányzat által közvetlenül – nem
intézményi keretben - foglalkoztatottak)
Borsodnádasdi Általános Művelődési
Központ - Közösségi Ház és Könyvtár
Intézményegységben alkalmazottak létszáma

3

3

Borsodnádasdi Általános Művelődési

19

18

(Önkormányzat által közvetlenül – nem
intézményi keretben - foglalkoztatottak)

Borsodnádasd Város Önkormányzat által
foglalkoztatott egészségügyben dolgozók
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Központ - Móra Ferenc Általános Iskola
Intézményegységben foglalkoztatottak
Borsodnádasdi Általános Művelődési
Központ – Napköziotthonos Óvodákban

11

9

Borsodnádasd és Térsége Szociális
Alapszolgáltatási Központban
foglalkoztatottak

16

15

Összesen:

83

79

foglalkoztatottak

Záradék: A táblázat „Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ - Móra Ferenc Általános
Iskola Intézményegységben foglalkoztatottak” egyik rovata sem tartalmazza a GYES-en lévő
pedagógust (Pribék Liza Erzsébetet). Ezen létszámról a képviselő-testületnek külön
határozatban kell rendelkezni a GYES lejártát követően.
A táblázat „Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ – Napköziotthonos Óvodákban
foglalkoztatottak” 2008. január 01-i rovata tartalmazza azon munkavállalókat, akiknek tavalyi
évben a közalkalmazotti jogviszonya felmondásra került, de a létszámcsökkentési döntéssel
kapcsolatos költségvetési támogatásra még nem került pályázat benyújtására (2 fő konyhai
kisegítő).
A táblázat „Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központban
foglalkoztatottak” 2008. január 01-i rovata tartalmazza azon munkavállalót, akinek tavalyi
évben a közalkalmazotti jogviszonya felmondásra került, de 2008.01.01-én még állományban
volt.
Felelős: Farkas Pál jegyző, Papp Anna polgármester
Határidő: értelemszerűen.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a létszámcsökkentéssel érintett személyek foglalkoztatásáról készült
határozati javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
139/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: Létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
igényléséhez szükséges nyilatkozat megtétele
a.) Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy jelen
létszámcsökkentési döntésből eredő fizetési kötelezettséghez az önkormányzat a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú
mellékletének 10. pontja szerinti pályázat keretében, a pályázatban megjelölt munkavállaló
után támogatásban nem részesült.
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b.) Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2008. (III.27.) ÖTM
rendelet 5. § (1) bekezdés j.) pontja alapján megállapítja, hogy a jelen képviselő-testületi
ülésen 137/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozatával elfogadott intézkedés alapján
végrehajtott létszámcsökkentéssel érintett személyeknek az önkormányzat fenntartói körén
belül - költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál - a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás , feladatátadás következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Felelős: jegyző
Határidő: értelemszerűen
16. Napirendi pont
Javaslat a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Város-községgazdálkodási feladatainak
átszervezésére
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta az előterjesztést.
Papp Anna polgármester
Kérte a Képviselő-testület véleményét.
Magyar János képviselő
Véleménye szerint az szervezeti változást át kellene még egyszer gondolni.
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az
szavazzon.
A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
140/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: a Borsodnádasd Városi Önkormányzatnál a Város-községgazdálkodási feladatok
átszervezése
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Borsodnádasd
Városi Önkormányzat Város-községgazdálkodási feladatokon szereplő 4 fő fizikai dolgozó
helyett 1 fő Városgondnok és 3 fő fizikai dolgozó szerepeljen.
Egyúttal megbízza a polgármestert, hogy a szervezeti változás végrehajtásával.
Határidő: értelemszerűen
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Felelős: polgármester
17. Napirendi pont
Állami vagyon ingyenes átruházásának kérelme a Petőfi téri járda leválasztása ügyében
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy Borsodnádasd Város Önkormányzata a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
vagyonkezelésében lévő ingatlan telekmegosztását kezdeményezi. A telekmegosztás célja a
járda közútról való leválasztása. Kérte, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, az
szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
141/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: Állami vagyon ingyenes átruházásának kérelme a Petőfi téri járda leválasztása
ügyében
Borsodnádasd Város Önkormányzata a 1034/1 hrsz-ú út megnevezésű 1/1 hányadban a
Magyar Állam tulajdonát képező, 1/1 arányban ÁPV Zrt. utódszerve, vagyis a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlan telekmegosztását
kezdeményezi. A telekmegosztás célja a járda közútról való leválasztása.
Borsodnádasd Város Önkormányzata a leválasztott önálló helyrajzi számú (járda) ingatlanra
ingyenes tulajdonba adási igényét nyújtja be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez annak
érdekében, hogy az 1990.évi LXV.törvény 8.§ (4) bekezdése alapján kötelezően ellátandó
„helyi közutak fenntartása” feladatát elősegítse.
Borsodnádasd Város Önkormányzata a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket
felvállalja.
Borsodnádasd Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes
tulajdonba adási igény kérelmet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez benyújtsa.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
18. Napirendi pont
ÉMOP -2008-4.2.1.A - Szociális alapszolgáltatások gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtása és a szükséges önrész vállalása
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy a pályázat a központi konyha épületének és berendezésének felújítására
irányul. Kérte a Képviselő-testület véleményét.
Magyar János képviselő
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Az előterjesztést most adták ki, így a Pénzügyi Bizottság nem tudta megtárgyalni. Szerinte
nemcsak a konyha épületére kellene beadni a pályázatot, és a Pénzügyi Bizottságnak meg
kellett volna tárgyalni.
Suta Gábor képviselő
Szerinte is elkészülhetett volna korábban az előterjesztés, hogy a Pénzügyi Bizottságnak
legyen lehetősége megtárgyalni azt.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért az előterjesztésben lévő határozati javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
142/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: ÉMOP -2008-4.2.1.A - Szociális alapszolgáltatások gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtása és a szükséges önrész vállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése ÉMOP –
2008-4.2.1.A jelű pályázaton a Központi konyha fejlesztése Borsodnádasdon című projekttel,
melyhez szükséges 5% önrészt, azaz kb. 897.988 Ft-ot költségvetéséből biztosít.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Egyebek
Javaslat Meseország Gyermek Alapítvány támogatására
Papp Anna polgármester
Borsodnádasd Város Önkormányzat Polgármesteréhez támogatási kérelmet nyújtott be a
Meseország Gyermek Alapítvány félautomata defibrillátor beszerzésére. Kérte a Képviselőtestület állásfoglalását.
Magyar János képviselő
Szerinte borsodnádasdi alapítványokat kellene támogatni.
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy idegen szervezet kérelmét ne támogassák, ha van rá lehetőség, akkor helyi
szerveket támogassanak. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
143/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: Helyi szervezetek támogatása
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Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy idegen
szervezet kérelmét ne támogassák, ha van rá lehetőség, akkor helyi szerveket támogassanak.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozzon a
„Tiszta Fejjel” kampány keretén belül a Józan Közlekedésért mozgalomhoz. Kérte, aki
egyetért a javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
144/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: „Tiszta Fejjel” kampány a Józan Közlekedésért kampányhoz való csatlakozás
Borsodnádasd Városi Önkormányzat képviselő-testülete csatlakozik a „Tiszta Fejjel”
kampány keretén belül a Józan Közlekedésért mozgalomhoz.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Burkovics Róbert aljegyző
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy az Egri Rallyt 2008. szeptember 6-7-én rendezik. Ehhez a Borsodnádasd és
Balaton közötti útszakaszt is igénybe kívánják venni. Kérte, aki egyetért a rendezvény
támogatásával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
145/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd és Balaton között Rally megrendezése
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatását fejezte ki a 2008.
szeptember 6-7-én megrendezésre kerülő Egri Rally Borsodnádasd és Balaton közötti
útszakasz igénybevételével kapcsolatban.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatalban 5 éves bérleti használatban van a telefonközpont.
A szerződéseket július 30-val fel lehetne mondani. 372.000,-Ft+áfát kellene fizetni, és az

22
eszköz saját tulajdonba kerülne. 24 havi bérleti díj kártérítést kellett volna fizetni. 6 havi
bérleti díjért megvehető az eszköz. Kérte, aki egyetért a szerződés közös megegyezéssel
történő felmondásával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
146/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: Bérleti szerződés felmondása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Polgármesteri
Hivatal által használt telefonközpontra vonatkozó bérleti szerződést közös megegyezéssel
megszüntessék 2008. június 30-i határidővel. A bérleti szerződésben szereplő eszközöket
pedig 310.482,-Ft+áfa áron vásárolja ki saját tulajdonba.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző
Papp Anna polgármester
A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület támogatást kér a 4. Családi Nap rendezvény
megrendezéséhez. A támogatás összege 150.000,-Ft. Kérte a testület véleményét.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta meg. Nem javasolta a rendezvény pénzbeli támogatását.
Szkálosi László képviselő
Vannak jól sikerült rendezvények Borsodnádasdon és ez is közéjük tartozik.
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatal az eszközök és a színpadfedés szállítását biztosítsa.
Ezzel támogassák a rendezvényt. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
147/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat
Tárgy: Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület támogatása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Jövő
Borsodnádasdjáért Egyesület által 2008. augusztus 16-án rendezett Családi Nap rendezvényt
támogatja. A színpadfedés szállítását, a hang- és fénytechnikai eszközök szállítását és azok
költségeit a Polgármesteri Hivatal biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző
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Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt, zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Papp Anna
polgármester

Farkas Pál jegyző távollétében

Burkovics Róbert
aljegyző

Szkálosi László
képviselő

Sági Tibor
képviselő

