Jegyzőkönyv
Készült: 2008. szeptember 18-án 15.00-18.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Dorkó György,
Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János,
Pallagi Ákos, Sági Tibor,
Suta Gábor, Szkálosi László képviselők
Papp Anna polgármester
Kormos Krisztián alpolgármester
Burkovics Róbert aljegyző
Kelemenné dr. Rédai Ildikó Általános Hatósági Iroda vezető
Dorkóné Dévai Marianna tanácsos
A jelenléti íven felsoroltak.
Késett: Vámos Dezsőné és Neuwirth László képviselők.
Papp Anna polgármester
Üdvözölte a jelenlévőket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselőtestületből 10 fő megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dorkó György és Dr. Bohus
Gábor képviselőket. A javaslattal a Képviselő-testület 10(egyhangú) igen szavazattal
egyetértett.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat Borsodnádasd Önkormányzatának „az eredményes helyi adóztatást szolgáló
anyagi érdekeltségi rendszeréről” szóló 12/1993.(XI.2.) számú rendeletének hatályon
kívül helyezésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
2. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.
(II.14.) számú rendeletének módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
3. Tájékoztató Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
időarányos teljesítéséről
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
4. Javaslat a „Borsodnádasd Városban címzett támogatással megvalósuló vízminőség
javítását szolgáló vízhálózat építése” célra felvett hosszú lejáratú fejlesztési célhitel
visszafizetésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
5. Javaslat Borsodnádasd, 296/29 hrsz-ú (Engels telepi) szilárd hulladéklerakó ingyenes
tulajdonba adására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
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6. Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat 2009. évi fordulójához történő
csatlakozásra
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
7. Tájékoztató pályázatokról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
8. Javaslat ÉMOP – 4.2.1/A „Központi Konyha infrastrukturális fejlesztése” pályázat
saját forrás mértékének változásáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
9. Javaslat KEOP – 1.2.0/1F „Szennyvízcsatornahálózat és tisztítómű építés” pályázat
költségvetéséről és benyújtásáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
10. Tájékoztató Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén
belül működő nappali szociális ellátást nyújtó intézmény ellátottjainak panaszáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
11. Beszámoló a 2008/2009 tanév indításával kapcsolatos tapasztalakokról
Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta megbízott ÁMK igazgató
12. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ intézményvezetői
álláshelyére kiírt pályázat elbírálására (Az előterjesztés zárt ülést igényel.)
Előterjesztő: Burkovics Róbert aljegyző
13. Egyebek
Papp Anna polgármester
A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint:
1. Javaslat Borsodnádasd Önkormányzatának „az eredményes helyi adóztatást szolgáló
anyagi érdekeltségi rendszeréről” szóló 12/1993.(XI.2.) számú rendeletének hatályon
kívül helyezésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
2. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.
(II.14.) számú rendeletének módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
3. Tájékoztató Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
időarányos teljesítéséről
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
4. Javaslat a „Borsodnádasd Városban címzett támogatással megvalósuló vízminőség
javítását szolgáló vízhálózat építése” célra felvett hosszú lejáratú fejlesztési célhitel
visszafizetésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
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5. Javaslat Borsodnádasd, 296/29 hrsz-ú (Engels telepi) szilárd hulladéklerakó ingyenes
tulajdonba adására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
6. Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat 2009. évi fordulójához történő
csatlakozásra
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
7. Tájékoztató pályázatokról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
8. Javaslat ÉMOP – 4.2.1/A „Központi Konyha infrastrukturális fejlesztése” pályázat
saját forrás mértékének változásáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
9. Javaslat KEOP – 1.2.0/1F „Szennyvízcsatornahálózat és tisztítómű építés” pályázat
költségvetéséről és benyújtásáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
10. Tájékoztató Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén
belül működő nappali szociális ellátást nyújtó intézmény ellátottjainak panaszáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
11. Beszámoló a 2008/2009 tanév indításával kapcsolatos tapasztalakokról
Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta megbízott ÁMK igazgató
12. Javaslat Molnárkalács Fesztivál védjegyoltalmi bejelentéséhez szükséges anyagi
fedezet biztosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
13. Javaslat „Borsodnádasd Város Önkormányzatának Szervezetfejlesztési Stratégiája”
című dokumentum elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
14. Létszámleépítési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez
szükséges nyilatkozat megtétele
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
15. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ intézményvezetői
álláshelyére kiírt pályázat elbírálására (Az előterjesztés zárt ülést igényel.)
Előterjesztő: Burkovics Róbert aljegyző
16. Javaslat jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megállapodással történő
megszüntetésének hozzájárulásához, pályázati kiírás jegyzői álláshely betöltésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
17. Egyebek
Papp Anna polgármester
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Kérte, aki egyetért a napirendi pontok módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
154/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: Napirendi pontok módosítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett a napirendi pontok
módosításával, az alábbiak szerint:
1. Javaslat Borsodnádasd Önkormányzatának „az eredményes helyi adóztatást szolgáló
anyagi érdekeltségi rendszeréről” szóló 12/1993.(XI.2.) számú rendeletének hatályon
kívül helyezésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
2. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.
(II.14.) számú rendeletének módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
3. Tájékoztató Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
időarányos teljesítéséről
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
4. Javaslat a „Borsodnádasd Városban címzett támogatással megvalósuló vízminőség
javítását szolgáló vízhálózat építése” célra felvett hosszú lejáratú fejlesztési célhitel
visszafizetésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
5. Javaslat Borsodnádasd, 296/29 hrsz-ú (Engels telepi) szilárd hulladéklerakó ingyenes
tulajdonba adására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
6. Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat 2009. évi fordulójához történő
csatlakozásra
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
7. Tájékoztató pályázatokról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
8. Javaslat ÉMOP – 4.2.1/A „Központi Konyha infrastrukturális fejlesztése” pályázat
saját forrás mértékének változásáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
9. Javaslat KEOP – 1.2.0/1F „Szennyvízcsatornahálózat és tisztítómű építés” pályázat
költségvetéséről és benyújtásáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
10. Tájékoztató Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén
belül működő nappali szociális ellátást nyújtó intézmény ellátottjainak panaszáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
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11. Beszámoló a 2008/2009 tanév indításával kapcsolatos tapasztalakokról
Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta megbízott ÁMK igazgató
12. Javaslat Molnárkalács Fesztivál védjegyoltalmi bejelentéséhez szükséges anyagi
fedezet biztosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
13. Javaslat „Borsodnádasd Város Önkormányzatának Szervezetfejlesztési Stratégiája”
című dokumentum elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
14. Létszámleépítési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez
szükséges nyilatkozat megtétele
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
15. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ intézményvezetői
álláshelyére kiírt pályázat elbírálására (Az előterjesztés zárt ülést igényel.)
Előterjesztő: Burkovics Róbert aljegyző
16. Javaslat jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megállapodással történő
megszüntetésének hozzájárulásához, pályázati kiírás jegyzői álláshely betöltésére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
17. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy a 10. napirendi pontot elsőként tárgyalják. Kérte, aki egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
155/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: 10. napirendi pont elsőként tárgyalása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 10. napirendi
pontot - Tájékoztató Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén
belül működő nappali szociális ellátást nyújtó intézmény ellátottjainak panaszáról – elsőként
tárgyalják
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Anna polgármester
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10. Napirendi pont
Tájékoztató Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén belül
működő nappali szociális ellátást nyújtó intézmény ellátottjainak panaszáról
Papp Anna polgármester
Kérte a jelenlévők véleményét.
Becze Lajos
Köszöntötte a megjelenteket. Utalt arra, hogy korábbi testületi ülésen már jelen voltak, és
elmondták álláspontjukat. A Képviselő-testület kezében van a döntés, hogy csökkentik-e a
térítési díjakat, vagy az intézmény igénybe vevő hiányában megszűnik. A létszám korábban
22 fő volt, amikor duplájára emelkedtek a térítési díjak, akkor csökkent le a létszám.
Vámos Dezsőné képviselő helyet foglalt a teremben.
Becze Lajos
A nyugdíjuk 1,1 százalékkal, a térítési díjak pedig 100 százalékkal emelkedtek. A térítési
díjakat illetően a döntés kizárólag a Képviselő-testület kezében van.
Neuwirth László képviselő helyet foglalt a teremben.
Becze Lajos
Kérte, hogy az ügyeket sokkal humánusabban próbálják intézni.
Papp Anna polgármester
Maga és a Képviselő-testület nevében elmondta, hogy nem a klub megszüntetésére
törekszenek. Tárgyi évben a klub fenntartása kötelező feladat, abban az esetben kell
fenntartani, amennyiben tagja van. Az előterjesztésből kiderül, hogy miért emelkedtek ilyen
mértékben a térítési díjak. Amennyiben az önkormányzatnak nem kötelező feladata, a
Képviselő-testület akkor is fel fogja vállalni, hogy nem szociális intézményként, hanem
nyugdíjas klubként működteti, ahol nem lesznek alkalmazottak. Öt hónap alatt nem tudtak
oda eljutni, hogy az intézményi létszám emelkedjen. Ennek részben oka a térítési díj.
Levélben értesítették az intézményt arról, amennyiben a kihasználtság növekedni fog, abban
az esetben van lehetőség térítési díj csökkentésre. Az intézményvezető asszony arról
tájékoztatta, hogy újabb tagokat nem tudott felvenni, illetve a jelenlegi létszám is csökkent.
Az intézménynek 15 beíratott tagja volt 2008. január 1-jén, amikor a költségvetést tervezték,
ennyire volt normatíva igényelve. 15 ellátottra 3,5 millió forintos támogatást adtak. A
csökkenő létszám miatt 4.860.000,-Ft-al támogatja az önkormányzat. Mindenütt
megszorításokat hoztak, racionalizálták a költségvetést. Amennyiben nem lesz kötelező
feladat az intézmény fenntartása, ilyen nagy összegű támogatással fenntartani nem tudja.
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A térítési díjakat korábban felére
csökkentették le. A Képviselő-testület amit tudott, azt megtette. A díjak további csökkentésére
nincs lehetőség. A többi intézményt is fenn kell tartani. A bizottság javasolta, hogy az eredeti
összeg maradjon.
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Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a
Képviselő-testületnek a régi díjak helyben hagyását.
Papp Anna polgármester
Amennyiben a nappali ellátás az önkormányzatnak nem lesz kötelező feladata, akkor adjon
helyet, gondozónők nem lesznek, nem intézményi formában való fenntartását támogatja-e a
Képviselő-testület. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
156/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén belül működő
nappali szociális ellátást nyújtó intézménnyel kapcsolatos döntés
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy amennyiben a
nappali ellátás az önkormányzatnak nem lesz kötelező feladata, akkor adjon helyet és
lehetőséget nem intézményi formában történő nyugdíjasklub működésre.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
Elfogadásra javasolta, hogy további díjcsökkentést nem hajtanak végre. Kérte, aki egyetért, az
szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
157/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén belül működő
nappali szociális ellátást nyújtó intézmény ellátottjainak panaszára történő díjrendelet
felülvizsgálata
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2008.(IV.28.)
rendeletében megállapított nappali ellátás intézményi térítési díjait nem csökkenti.

számú

Felelős: Polgármester és Jegyző
Határidő: azonnal
Papp Anna polgármester
Az előzőekhez még hozzáfűzte, hogy Borsodnádasd Város Képviselő-testületének olyan
döntést kell hozni, ami az egész város érdekét képviseli, nemcsak egy intézményét vagy egy
rétegét. Ezért megértésüket kérte.
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1. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Önkormányzatának „az eredményes helyi adóztatást szolgáló
anyagi érdekeltségi rendszeréről” szóló 12/1993.(XI.2.) számú rendeletének hatályon
kívül helyezésére
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a javaslattal egyetértett.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a
Képviselő-testületnek a Borsodnádasd Önkormányzatának „az eredményes helyi adóztatást
szolgáló anyagi érdekeltségi rendszeréről” szóló 12/1993.(XI.2.) számú rendeletének hatályon
kívül helyezését.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a Borsodnádasd Önkormányzatának „az eredményes helyi adóztatást
szolgáló anyagi érdekeltségi rendszeréről” szóló 12/1993.(XI.2.) számú rendeletének hatályon
kívül helyezésével, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta 18/2008.
(IX.18.) számú rendeletét Borsodnádasd Önkormányzatának „az eredményes helyi
adóztatást szolgáló anyagi érdekeltségi rendszeréről” szóló 12/1993.(XI.2.) számú
rendeletének hatályon kívül helyezéséről
2. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.
(II.14.) számú rendeletének módosítására
Papp Anna polgármester
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2008. augusztus 1-jétől a Pénzügyi Iroda élére új
vezető került Pók Elemérné személyében. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérte a bizottságok
állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A kimutatás részletes és alapos. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a
Képviselő-testületnek az előterjesztést.
Papp Anna polgármester
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Kérte, aki egyetért Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
7/2008.(II.14.) számú rendeletének módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta 19/2008.
(IX.18.) számú rendeletét Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló 7/2008.(II.14.) számú rendeletének módosításáról
3. Napirendi pont
Tájékoztató Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének időarányos
teljesítéséről
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a tájékoztatót.
Burkovics Róbert aljegyző
Tájékoztatta a testületet, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. féléves beszámolója
része az önkormányzat beszámolójának, melyet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a
20/CÖK/2008.(IX.12.) számú határozatával jóváhagyott. Felhívta a figyelmet az
államháztartási törvény 79.§-ára, mely szerint az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi
helyzetéről szeptember 15-ig kellett volna tájékoztatni a testületet.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a tájékoztatóval, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
158/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: Tájékoztató Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetéséről
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének
időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót megvitatta, és azt melléklet szerint elfogadta.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Jegyző, Pénzügyi Iroda vezetője
4. Napirendi pont
Javaslat a „Borsodnádasd Városban címzett támogatással megvalósuló vízminőség
javítását szolgáló vízhálózat építése” célra felvett hosszú lejáratú fejlesztési célhitel
visszafizetésére
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Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását a kiadott írásbeli előterjesztésről.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a
Képviselő-testületnek az előterjesztést.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a célhitel visszafizetésével, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
159/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: „Borsodnádasd Városban címzett támogatással megvalósuló vízminőség javítását
szolgáló vízhálózat építése” célra felvett hosszú lejáratú fejlesztési célhitel visszafizetése
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és egyetért azzal, hogy az Ö-3400-2004-0121. számú hitelszerződésben
biztosított hosszú lejáratú fejlesztési célhiteltartozást – 8.267.041 Ft-ot – lejárat előtt
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2008. szeptember 26. napjával visszafizesse az OTP
Bank Rt. Észak-Magyarországi Régióközpont 11734004-15349246-80100005 számú
számlájára.
Felelős: Jegyző és Pénzügyi Iroda Vezető
Határidő: 2008. szeptember 26.
5. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd, 296/29 hrsz-ú (Engels telepi) szilárd hulladéklerakó ingyenes
tulajdonba adására
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását a kiadott írásbeli előterjesztésről.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a
Képviselő-testületnek az előterjesztést.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Papp Anna polgármester
A sikeres tulajdonba vételt követően szükség van a vagyonrendelet módosítására. Kérte, aki
egyetért az előterjesztésben lévő határozati javaslattal, az szavazzon.
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A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
160/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd, 296/29 hrsz-ú (Engels telepi) szilárd hulladéklerakó ingyenes
tulajdonba vétele
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Borsodnádasd, 296/29 hrsz-ú
szilárd hulladéklerakó területének ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét, a felmerülő
költségeket az önkormányzat vállalja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal és értelemszerűen
6. Napirendi pont
Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat 2009. évi fordulójához történő
csatlakozásra
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását a kiadott írásbeli előterjesztésről.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a
Képviselő-testületnek a határozati javaslatot.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért az előterjesztésben lévő határozati javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
161/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat 2009. évi fordulójához történő
csatlakozás
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy csatlakozzon
településünk az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Polgármester
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7. Napirendi pont
Tájékoztató pályázatokról
Papp Anna polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy több pályázat már támogatott, van olyan, ami
befogadott. Ezt az előterjesztésben lévő kimutatás részletesen tartalmazza. Kérte a bizottságok
állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a pályázatokról szóló tájékoztatót. Elismeri azok
munkáját, akik aktívan közreműködtek a pályázatok beadásában.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a
Képviselő-testületnek a pályázatokról készült tájékoztatót.
Papp Anna polgármester
Az előterjesztésben lévő táblázat alapján részletesen ismertette Borsodnádasd Város
Önkormányzatának 2008. évben benyújtott pályázatait.
Kormos Krisztián alpolgármester
Véleménye szerint realizálódni látszik az, hogy a befektetett munka megtérül.
Dr. Bohus Gábor képviselő
Utalt arra, hogy volt egy államtitkári tájékoztató, ahol elhangzott az, hogy a Borsodnádasd és
Balaton közötti útszakasz felújításra kerül.
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy az említett útszakasz kiemelt projekt kertében kerül majd megvalósításra, de
ez a közútkezelőre tartozik, megkeresi az érintetteket az üggyel kapcsolatban. Utalt arra is,
hogy az útfelújítást a szennyvízberuházás megvalósulás utáni időre kellene tervezni.
Dorkó György képviselő
Javasolta, hogy a pályázatokról szóló tájékoztató jelenjen meg a kábel televízióban a lakosság
tájékoztatása céljából.
Magyar János képviselő
Elmondta, hogy korábban nem volt ennyi lehetőség pályázatok benyújtására.
Papp Anna polgármester
Megkérte aljegyző urat, hogy készítessen egy kivonatot az előterjesztésről, mely bekerül a
kábel televízióba. Kérte, aki egyetért a pályázatokról készült tájékoztatóval, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
162/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: Tájékoztató pályázatokról
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a pályázatokról készült
tájékoztatót.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző
8. Napirendi pont
Javaslat ÉMOP – 4.2.1/A „Központi Konyha infrastrukturális fejlesztése” pályázat saját
forrás mértékének változásáról
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását a kiadott írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolta.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a
Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a saját erő mértékének változásával a határozati javaslat szerint, az
szavazzon.
A szavazás eredménye: 11 igen, 1 nem szavazat
163/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: ÉMOP – 4.2.1/A „Központi Konyha infrastrukturális fejlesztése” pályázat saját forrás
mértékének változása
Borsodnádasd Város Önkormányzata részt kíván venni a Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése ÉMOP-2008-4.2.1.A jelű
pályázaton a Szociálisan rászorulók étkeztetési alapfeladatait ellátó Központi Konyha
infrastrukturális feltételeinek javítása Borsodnádasdon című projekttel, melyhez szükséges
31,45% önrészt, azaz 3.791.532 Ft-ot a költségvetéséből biztosít.
Ezzel egyidejűleg a 142/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Polgármester
9. Napirendi pont
Javaslat KEOP – 1.2.0/1F „Szennyvízcsatornahálózat és tisztítómű építés” pályázat
költségvetéséről és benyújtásáról
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy a pályázat beadását meg kell ismételni, mert az előzőleg beadott pályázatot
elutasították. Kifogásolták, hogy nem volt több variáció készítve a megvalósítást illetően, a

14
pályázat gravitációs megvalósítást tartalmazott, a felbontandó utak teljes felújítását
betervezték, amit a pályázat nem tartalmaz. Csak a nyomvonal jellegű útfelújítást tudják
elszámolni a szennyvízberuházásnál. Olyan hírek terjednek a városban, hogy utcák maradtak
ki, ezt megcáfolva elmondta, hogy Borsodnádasd belterületén minden utca benne van a
szennyvízvezeték kiépítésében, a szennyvízelvezetés mindenhol meg lesz oldva. Az önerő
alapján a társulat hitelt fog kapni a beruházásra. Azért dolgoznak, hogy a beruházás
megvalósuljon. Abban az esetben, ha mégsem valósulna meg, akkor a közgyűlés
megszavazhatja más célú felhasználását, ha nem, akkor mindenki visszakapja a befizetett
pénzét. Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a
Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását az elhangzottak szerint, tehát egyetlen utca sem
marad ki.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az előterjesztést. Személyes
kérése volt, hogy az előterjesztésben szereplő egyéb költségekről részletes kimutatást kért a
pályázatírótól.
Magyar János képviselő
A jelenlegi pályázat az előzőhöz képest kevesebb összeggel kerül beadásra.
Papp Anna polgármester
A tervezett összeg azért csökkent, mert a szennyvíztisztító költsége csökkent. Az első
pályázatban az utak teljes felújítása szerepelt.
Magyar János képviselő
Szerinte Borsodnádasd szennyvízelvezetését ebből a pénzből nem lehet megoldani. Ha nem
lesz elég a pénz, akkor az esetleges többletköltséget ki fogja fizetni, mert a lakosságot tovább
terhelni nem szabad.
Kelemen Károly vezető tanácsos
A számításokat körültekintően végezték, és olyan költségvetést készítettek, ami számol azzal,
hogy pár év múlva foga beruházás megvalósulni.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a pályázat benyújtásával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
164/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: Szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítómű építésének előkészítéséhez szükséges saját
forrás biztosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0.,
Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati kiírás 1. fordulójában, a városi szennyvízcsatornahálózat és a tisztítómű építési munkák előkészítésére nyújt be pályázatot.
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Az előkészítési munkák pénzügyi fedezete:
Az előkészítési munkák nettó összköltsége:

38 800 eFt

Az igényelt támogatás:

32.980 eFt

(85 %)

5.820 eFt

(15 %)

Saját erő:

Az Önkormányzat az előkészítési munkák saját forrás részét költségvetésében biztosítani
fogja.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
Suta Gábor képviselő elhagyta a termet.
11. Napirendi pont
Beszámoló a 2008/2009 tanév indításával kapcsolatos tapasztalatokról
Papp Anna polgármester
Az előterjesztőnek kiegészítése nem volt. Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a
Képviselő-testület részére a 2008/2009. tanév indításával kapcsolatos beszámolót.
Magyar János képviselő
Megkérdezte, hogy mi az integrációs program.
Kelemenné Sípos Sarolta megbízott ÁMK vezető
Az integrációs program keretében hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása folyik.
Magyar János képviselő
Elmondta, hogy szülők keresték meg azzal kapcsolatban, hogy a tagóvodában vezetőváltás
történt, és mi volt ennek az oka.
Kelemenné Sípos Sarolta megbízott ÁMK vezető
Seregéné szakmai okokra hivatkozott, az egyik pedagógus fejlesztő pedagógusi képzettséget
szerzett és ezért került új vezető a tagóvoda élére. Tehát szakmai okra hivatkozott.
Magyar János képviselő
Szerinte a másik óvodában lenne szükség fejlesztő pedagógusra, mivel ott magasabb a
hátrányos helyzetű gyerekek száma. A gyerekek rovására nem szabad döntéseket hozni.
Dr. Bohus Gábor képviselő
Tájékoztatást kért a vezetőváltással kapcsolatban.

16
Papp Anna polgármester
Kérte Burkovics Róbert aljegyző urat, adjon tájékoztatást.
Burkovics Róbert aljegyző
Korábban minden intézményvezetőt a Képviselő-testület választott meg. 2007.08.01-től
létrejött az ÁMK. A pályázat lebonyolítója az ÁMK vezető volt, kinevezési jogkör gyakorlója
az igazgatótanács, amely az intézményegységek azonos számú képviselőiből áll, összesen 6
fő. Amikor létrejött az ÁMK, az intézményvezetők 1 éves megbízást kaptak. Ezt követően
pályázat került kiírásra. Az óvoda intézményegység-vezetőjére két pályázat érkezett. A
pályázati eljárás a véleményezési eljárás hiányosságai miatt nem felelt meg a jogszabályi
követelményeknek, egy évre választottak intézményegység-vezetőt, aki Serege Istvánné lett.
Az igazgatótanács a Művelődési Ház intézményegység-vezetőjéről is döntött. Ebben az
esetben nem volt meg a szükséges többség, ezért itt is egy éves megbízás történt. Ebből az
következik, hogy jövőre ismét ki kell írni a pályázatot, és intézményegység-vezetőket kell
választani.
Magyar János képviselő
A gyerekek rovására nem szabad dönteni.
Suta Gábor helyet foglalt a teremben.
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy az ÁMK egységes intézmény, ahol nincs önálló óvoda és nincs önálló iskola.
Az intézményegységek azt gondolják, hogy semmi sem változott, és minden ugyanúgy
működik, mint korábban. Nem tudják magukévá tenni, hogy az ÁMK egységes intézmény.
Amíg olyan gondolkodású vezetők vannak Borsodnádasdon, akik ezt a feladatot és elvárást
nem látják át, hogy mi az ÁMK lényege, és hogyan kell működni, addig nincs miről beszélni.
Ha valaki vezető, akkor nőjön fel a feladatához, készüljön fel rá, és a vezetőjével teremtse
meg a lojalitást is. Az önkormányzat és a Képviselő-testület megteszi, amit kell, akkor elvárja,
hogy vegyék tudomásul a fenntartó elvárását és döntését. Az óvodavezető megkereste őt a
tagóvoda vezetőjének változásával kapcsolatban. Elmondta neki, hogy polgármesterként
jogköre nincs, hogy ebbe beleszóljon, nem kíván ebbe beleavatkozni. Az ÁMK feladatait
egymásra épülve oldja meg. Akkor érte a legnagyobb meglepetés, amikor bejelentették, hogy
tagóvoda-vezető váltásra kerül sor. Közben megérkezett a szülői levél ezzel kapcsolatban,
akkor közölte Seregénével, hogy nem támogatja a vezetőváltást, és nem is látja indokát.
Egyetértett Magyar János képviselővel abban, ha valaki fejlesztő pedagógus, akkor ott
dolgozzon, ahol szükség van rá. Kérte, hogy hívják össze a szülőket, és tájékoztassák őket.
Olyan információ jutott vissza hozzá, hogy az intézményvezető nem köteles indokolni, hogy
miért van váltás, mert ez az intézményvezető jogköre, és egyeztetés történ vele. Egyeztetés
nem történt.
Neuwirth László képviselő
Nem örül annak, hogy létrejött az ÁMK, létrehozásának 10 évvel ezelőtt lett volna itt az ideje.
Nem jó az ÁMK, mindenütt menekülnek belőle. Itt van az eredménye, a Képviselőtestületnek minden ki van véve a kezéből. Nem látott még számokat, hogy mit hozott az ÁMK
anyagilag. Mert ha több milliót hozott, akkor azt mondja, hogy van értelme. Szakmailag
mindenki teszi a dolgát, eddig is együtt dolgoztak. Egyetértett polgármester asszonnyal, hogy
vannak olyan vezetők, akik nem tudják tudomásul venni, hogy ÁMK intézmény létezik.
Papp Anna polgármester
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Az igazgató tanács gyakorolja a munkáltatói feladatokat. Rengeteget dolgoztak aljegyző úrral
együtt az igazgató tanács létrehozásán. A pedagógusok annyira nem tudnak a szakmából
kilépni, hogy mit jelent az igazgató tanács, a jogkör. Azt hiszik, hogy érdekképviseletről szól,
de ez nem így van. Amíg olyan vezető és olyan beosztottak vannak, akikkel nem lehet
megértetni azt, hogy milyen feladatot, felelősséget kell vállalnia. Az intézmény minden
dolgozójának fel kell nőni a feladathoz. Pénzhez csak pályázat útján lehet hozzájutni.
Kelemenné Sípos Sarolta megbízott ÁMK vezető
A polgármester bíráló szavait visszautasította. Szerinte a pedagógusok többsége rendesen
végzi munkáját.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
165/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: Beszámoló a 2008/2009. tanév indításával kapcsolatos tapasztalatokról
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízott ÁMK igazgató által
előterjesztett beszámolót a 2008/2009. tanév indításával kapcsolatosan elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: ÁMK igazgató
12. Napirendi pont
Javaslat Molnárkalács Fesztivál védjegyoltalmi bejelentéséhez szükséges anyagi fedezet
biztosítására
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést a Képviselő-testület részére.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztést a Képviselő-testület részére.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a határozati javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
166/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: Védjegybejelentési díj biztosítása a „Molnárkalács Fesztivál” nevének levédéséhez
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot hozott arról, hogy a
Magyar Szabadalmi Hivatalnál a „Molnárkalács Fesztivál”-t védjegyoltalom alá helyezteti.
Az
önkormányzat
a
védjegybejelentéshez
szükséges
74.800,-Ft-ot,
azaz
hetvennégyezernyolcszáz Ft-ot biztosítja.
Határidő: 2008.09.18.
Felelős: ÁMK Vezető, jegyző
13. Napirendi pont
Javaslat „Borsodnádasd Város Önkormányzatának Szervezetfejlesztési Stratégiája”
című dokumentum elfogadására
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt az írásbeli előterjesztéshez. Kérte, aki egyetért a határozati
javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
167/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzatának Szervezetfejlesztési Stratégiája
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és Borsodnádasd Város Önkormányzatának Szervezetfejlesztési Stratégiáját
elfogadja.
Végrehajtásért felelős: jegyző
Határidő: értelemszerűen
14. Napirendi pont
Létszámleépítési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez
szükséges nyilatkozat megtétele
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Az előterjesztést a kiadottak szerint javasolta elfogadni. Kérte,
aki egyetért a határozati javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
168/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: Létszámleépítési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez
szükséges nyilatkozat megtétele
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Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az ÁMK
– Móra Ferenc Általános Iskola intézményegységben a megszűnt jogviszonyú munkavállaló –
a 137/HÖK/2008.(VII.17.) számú határozat végrehajtásából eredő felmentési ügyében – nem
áll az illetékes munkaügyi bíróság eljárása alatt.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző
Egyebek
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy Hevér Tiborné intézményvezetői megbízatása szeptember 30-án lejár.
Javasolta, hogy a Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetői tisztségét hosszabbítsák meg 2008. december 31-ig. Az érintett hozzájárult
a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. Kérte, aki egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 11 igen, 1 nem szavazat
169/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: Hevér Tiborné intézményvezetői megbízatásának meghosszabbítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött Hevér Tiborné a
Borsodnádasd és Térsége Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői tisztségének
meghosszabbítását illetően, a megbízatás 2008. december 31-ig tart. Illetményét 131.000,Ft+50.000,-Ft vezetői pótlék összegben határozza meg a Képviselő-testület.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Papp Anna polgármester
Az Őszirózsák és a Négy Évszak Nyugdíjas Klub Szolnokon vett részt egy nyugdíjas
találkozón, melynek buszköltsége 68.200,-Ft. Az önkormányzat támogatását kérték a
buszköltség erejéig.
Magyar János képviselő
Nem értett egyet azzal, hogy év közben váratlanul kérnek támogatást.
Vámos Dezsőné képviselő
Ennek az az oka, hogy ezeknek a találkozóknak az időpontját nem tudják előre.
Suta Gábor képviselő
A nyugdíjas klub többször kap pénzt, más szervezeteknek is szükségük lenne a támogatásra,
és mégsem kapnak.
Dorkó György képviselő
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Fel kell kérni a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy készítsen tételes elszámolást a 2008. évre
tervezett 1.000.000,-Ft-ról.
Sági Tibor képviselő
Az által, hogy a nyugdíjasok részt vettek ezen a rendezvényen Borsodnádasdra is terveznek
nyugdíjas találkozót.
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy az Őszirózsák és a Négy Évszak Nyugdíjas Klub Szolnokra utazásának
buszköltségét támogassák, mely 68.200,-Ft. Ez az összeg a civil szervezetek támogatására
szánt összeg terhére történjen. Kérte, aki egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
170/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: Őszirózsák és a Négy Évszak Nyugdíjas Klub utazásának támogatása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az Őszirózsák
és a Négy Évszak Nyugdíjas Klub Szolnokra utazásának buszköltségét támogassák, mely
68.200,-Ft. Ez az összeg a civil szervezetek támogatására szánt összeg terhére történjen.
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző, Pénzügyi Iroda vezető
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy Kolmont József Vasas Szakszervezet Elnöke megkereste az Idősek Napja
rendezvénnyel kapcsolatban, mely kistérségi szinten kerülne megrendezésre. Az
önkormányzat támogatását kérték, 100.000,-Ft összegben. Javasolta, hogy az önkormányzat
támogassa rendezvényüket. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
171/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: Idősek Napja rendezvény támogatása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az Idősek Napja
rendezvényt 100.000,-Ft összeggel támogatja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Jegyző, Pénzügyi Iroda vezető
Papp Anna polgármester
A Vöröskereszt helyi szervezetének képviselője megkereste. A véradók részére összejövetelt
rendeznek, ehhez támogatást kértek az önkormányzattól. Javasolta, hogy adjanak 30.000,-Ft-
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ot és ezzel járuljanak hozzá a véradók jutalmához. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki
egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
172/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: Vöröskereszt helyi szervezete rendezvényének támogatása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Vöröskereszt
helyi szervezetének 2008. évi rendezvényét 30.000,-Ft összeggel támogatja, ezzel járul hozzá
a véradók jutalmához.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Jegyző, Pénzügyi Iroda
Papp Anna polgármester
Bioptron lámpa vásárlására kaptak ajánlatot. Egyeztetett Dr. Hegedűs Zsuzsanna doktornővel,
aki kedvezőtlennek ítélte meg az ajánlatot. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a
Bioptron lámpa vásárlásával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 nem szavazat
173/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: Bioptron lámpa vásárlása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy nem támogatja
a Bioptron lámpa vásárlását.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Papp Anna polgármester
Varga Attila a Művelődési Ház vezetője megkereste azzal kapcsolatban, hogy szervezne egy
színházi előadást, melyhez az önkormányzat támogatását kérte. Javasolta, hogy a belépő jegy
1000,-Ft-ba kerüljön, és az önkormányzat ennek 50 százalékát támogassa. Kérdés,
hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 egyhangú igen szavazat
174/HÖK/2008.(IX.18.) számú határozat
Tárgy: Színházi előadás támogatása
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Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 2008. november 18-án a
Kassai Thália Színház előadásának támogatását illetően. A megvásárolt belépőjegyekhez
500,-Ft támogatást nyújt.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Jegyző, Pénzügyi Iroda
Papp Anna polgármester
Szünetet és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Papp Anna
polgármester

Farkas Pál jegyző távollétében

Burkovics Róbert
aljegyző

Dorkó György
képviselő

Dr. Bohus Gábor
képviselő

