Jegyzőkönyv
Készült: 2008. október 16-án 16.00-17.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Dorkó György,
Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János,
Sági Tibor, Szkálosi László képviselők
Papp Anna polgármester
Kormos Krisztián alpolgármester
Burkovics Róbert aljegyző
Kelemenné dr. Rédai Ildikó Általános Hatósági Iroda vezető
A jelenléti íven felsoroltak.
Igazoltan távol: Suta Gábor, Pallagi Ákos, Neuwirth László képviselők
Papp Anna polgármester
Üdvözölte a jelenlévőket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselőtestületből 9 fő megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Bohus Gábor és Kormos
Krisztián képviselőket. A javaslattal a Képviselő-testület 9(egyhangú) igen szavazattal
egyetértett.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a 2009. évi belsőellenőrzési ütemterv elfogadására
Előterjesztő: Jegyző
2. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társuláshoz való Hangács és Nyomár települések csatlakozásának elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
3. Javaslat előkészítő bizottság létrehozására a jegyzői pályázatok előkészítéséhez
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
4. Javaslat pályázat benyújtására karácsonyi díszkivilágításhoz
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
5. A „Tájékoztató a karbantartási és felújítási munkavégzésről” napirendi pont keretén
belül beszámoló a téli felkészülési tervről, a közhasznú munkák végzéséről
Előterjesztő: Kelemen Károly főtanácsos
6. Javaslat a Borsodnádasd Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány alapító
okiratának módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
7. Borsodnádasd Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány kuratóriumi
elnökének és a Nádasd Települések Szövetsége kuratóriumi elnökének tájékoztatója
Előterjesztő: Papp Béla elnök
Orbán József elnök
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8. Tájékoztató a Borsodnádasd Város Csatornamű Víziközmű Társulat munkájáról
Előterjesztő: Koós László elnök
9. Egyebek
Papp Anna polgármester
A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint:
1. Javaslat a 2009. évi belsőellenőrzési ütemterv elfogadására
Előterjesztő: Jegyző
2. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társuláshoz való Hangács és Nyomár települések csatlakozásának elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
3. Javaslat előkészítő bizottság létrehozására a jegyzői pályázatok előkészítéséhez
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
4. Javaslat pályázat benyújtására karácsonyi díszkivilágításhoz
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
5. A „Tájékoztató a karbantartási és felújítási munkavégzésről” napirendi pont keretén
belül beszámoló a téli felkészülési tervről, a közhasznú munkák végzéséről
Előterjesztő: Kelemen Károly főtanácsos
6. Javaslat a Borsodnádasd Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány alapító
okiratának módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
7. Borsodnádasd Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány kuratóriumi
elnökének és a Nádasd Települések Szövetsége kuratóriumi elnökének tájékoztatója
Előterjesztő: Papp Béla elnök
Orbán József elnök
8. Tájékoztató a Borsodnádasd Város Csatornamű Víziközmű Társulat munkájáról
Előterjesztő: Koós László elnök
9. Egyebek
10. Gáspár Pálné Borsodnádasd, Eötvös u. 21. szám alatti lakos normatív lakásfenntartási
támogatásának elutasítása elleni fellebbezése (A napirend tárgyalása zárt ülést
igényel.)
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a napirendi pontok módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
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189/HÖK/2008.(X.16.) számú határozat
Tárgy: Napirendi pontok módosítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett a napirendi pontok
módosításával, az alábbiak szerint:
1. Javaslat a 2009. évi belsőellenőrzési ütemterv elfogadására
Előterjesztő: Jegyző
2. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társuláshoz való Hangács és Nyomár települések csatlakozásának elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
3. Javaslat előkészítő bizottság létrehozására a jegyzői pályázatok előkészítéséhez
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
4. Javaslat pályázat benyújtására karácsonyi díszkivilágításhoz
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
5. A „Tájékoztató a karbantartási és felújítási munkavégzésről” napirendi pont keretén
belül beszámoló a téli felkészülési tervről, a közhasznú munkák végzéséről
Előterjesztő: Kelemen Károly főtanácsos
6. Javaslat a Borsodnádasd Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány alapító
okiratának módosítására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
7. Borsodnádasd Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány kuratóriumi
elnökének és a Nádasd Települések Szövetsége kuratóriumi elnökének tájékoztatója
Előterjesztő: Papp Béla elnök
Orbán József elnök
8. Tájékoztató a Borsodnádasd Város Csatornamű Víziközmű Társulat munkájáról
Előterjesztő: Koós László elnök
9. Egyebek
10. Gáspár Pálné Borsodnádasd, Eötvös u. 21. szám alatti lakos normatív lakásfenntartási
támogatásának elutasítása elleni fellebbezése (Az előterjesztés tárgyalása zárt ülést
igényel.)
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Anna polgármester
1. Napirendi pont
Javaslat a 2009. évi belsőellenőrzési ütemterv elfogadására
Papp Anna polgármester
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Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság nem tudott ülésezni, mert nem volt határozatképes.
Kérte a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság állásfoglalását.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a
Képviselő-testület részére az írásbeli előterjesztést.
Magyar János képviselő
Szerinte a belsőellenőrzési ütemterv jegyzői hatáskör, tehát nem igényel Pénzügyi Bizottsági
döntést.
Burkovics Róbert aljegyző
Kiegészítésként elmondta, hogy az önkormányzati törvény 92.§ (6) bekezdés előírja, hogy a
helyi önkormányzat fogadja el a belsőellenőrzési ütemtervet.
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért az írásbeli előterjesztéssel, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
190/HÖK/2008.(X.16.) számú határozat
Tárgy: a 2009. évi belsőellenőrzési ütemterv elfogadására
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a melléklet szerint
elfogadta az önkormányzat 2009. évi belsőellenőrzési munkatervét.
Felelős: jegyző
Határidő: az ütemterv szerint
2. Napirendi pont
Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társuláshoz való Hangács és Nyomár települések csatlakozásának elfogadására
Papp Anna polgármester
Kérte a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság állásfoglalását.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta a
Képviselő-testület részére az írásbeli előterjesztést.
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért az írásbeli előterjesztésben lévő határozati
javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
191/HÖK/2008.(X.16.) számú határozat
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Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz
való csatlakozás elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Hangács és Nyomár
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való
csatlakozását.
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Anna polgármester
3. Napirendi pont
Javaslat előkészítő bizottság létrehozására a jegyzői pályázatok előkészítéséhez
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy hozzanak létre egy bizottságot, amely megvizsgálja, hogy a beérkezett
pályázatok a feltételeknek megfelelnek-e, majd a bizottság szakmai javaslatot tesz a testület
felé. A bizottság elnökének dr. Bohus Gábort, tagjainak Magyar Jánost és Sági Tibort
javasolta, továbbá kerüljön figyelembevételre a polgármester és az alpolgármester véleménye
a bizottsági vélemény kialakításánál, mivel a jegyzőnek a polgármesterrel és az
alpolgármesterrel kell napi munkakapcsolatban állni. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki
egyetért a javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
192/HÖK/2008.(X.16.) számú határozat
Tárgy: Jegyzői pályázatok értékelésére előkészítő bizottság létrehozása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői pályázatok értékelésére
három tagú előkészítő bizottságot hoz létre. A bizottság elnöke: Dr. Bohus Gábor képviselő,
tagjai: Magyar János , Sági Tibor képviselők.
A bizottság az előkészítés során – nem tagként – vonja be a munkába a polgármestert és az
alpolgármestert.
Határidő: a bizottság megalakulása azonnal, megbízatása a jegyző megválasztásáig.
Felelős: Dr. Bohus Gábor képviselő
4. Napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására karácsonyi díszkivilágításhoz
Papp Anna polgármester
Kérte a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság állásfoglalását.
Sági Tibor képviselő
A bizottság támogatta a javaslatot.
Vámos Dezsőné képviselő
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Javasolta, hogy akkor kerüljön sor a karácsonyi díszkivilágítás bővítésére, ha a COOP és az
orvosi rendelő közötti kerítés elbontása megtörtént.
Magyar János képviselő
Szerinte a karácsonyi díszkivilágításra be kell adni a pályázatot, a járdaépítés ettől független,
egyébként több km hosszú járdára van még szükség Borsodnádasdon.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a pályázat benyújtásával karácsonyi díszkivilágításhoz az írásbeli
előterjesztés szerint, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
193/HÖK/2008.(X.16.) számú határozat
Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására karácsonyi díszkivilágításhoz
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázik a NOELDECO KFT.-nél
karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésére bruttó 492.000.-Ft összegben, melyhez az
50% önrészt 246.000.-Ft összeget biztosítja. Az önkormányzat vállalja, hogy a díszvilágítási
eszközöket a település közterületein üzembe helyezi és legalább 3 évig üzemelteti.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal és értelemszerűen
5. Napirendi pont
A „Tájékoztató a karbantartási és felújítási munkavégzésről” napirendi pont keretén
belül beszámoló a téli felkészülési tervről, a közhasznú munkák végzéséről
Papp Anna polgármester
Kérte a Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság állásfoglalását.
Sági Tibor képviselő
Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, mindkét határozati javaslatot elfogadásra
javasolták. A városban elhelyezett muskátlikat a lakosságnak ajánlják fel, mivel azok
átteleltetésre nem kerülnek.
Papp Anna polgármester
Egyetértett a javaslattal, mivel a muskátlik teleltetése költséges és bizonytalan.
Dorkó György képviselő
Elmondta, a Budaberke utcában lévő csapadékelvezető árok karbantartása ügyében szólt
Kelemen Károlynak, de azóta sem történt intézkedés. Egy korábbi bejáráskor tapasztalták,
hogy az Arany János út bevezető szakaszán lévő stop tábla szöges dróttal van rögzítve, mely a
mai napig nem került javításra.
Kelemen Károly főtanácsos
Már korábban szólt az említett ügyben, de a holnapi nap folyamán újra fog intézkedni.
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Magyar János képviselő
Elmondta, hogy a Táncsics utcában és a Köztársaság úton hasonló gond van a csapadékvíz
elvezetésével kapcsolatban. Sok helyen a lakosság is hibás abban, hogy az árkok eltömődnek,
és ezért az útra folyik a csapadékvíz. Felhívta a leendő jegyző figyelmét, hogy oda kell
figyelni a problémára. A Nádasd Kft. gondoskodhatna az árkok karbantartásáról.
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a karbantartási, felújítási és a közhasznú
munkavégzésről készült tájékoztatóval, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
194/HÖK/2008.(X.16.) számú határozat
Tárgy: Tájékoztató a karbantartási, felújítási és a közhasznú munkavégzésről
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadta a
karbantartási, felújítási és a közhasznú munkavégzésről készült a tájékoztatót.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Javasolta, hogy az utak gépi hó és csúszásmentesítésére 20082009. évben a NÁDASD KFT-t bízza meg az önkormányzat. Kérte, aki elfogadja a 20082009. évi téli hó- és csúszásmentesítési tervet, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
195/HÖK/2008.(X.16.) számú határozat
Tárgy: 2008-2009. évi téli hó- és csúszásmentesítési terv
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Borsodnádasd Város
Önkormányzatának 2008-2009. évi téli hó- és csúszásmentesítési tervét. Az utak gépi hó és
csúszásmentesítésére 2008-2009. évben a NÁDASD KFT-t bízza meg az önkormányzat.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy a januári ülésre készüljön előterjesztés a patak és árkok karbantartására,
tisztítására, és ez a jövő évi költségvetésbe kerüljön betervezésre. Kérte, aki egyetért a
javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
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196/HÖK/2008.(X.16.) számú határozat
Tárgy: Patakok és árkok karbantartása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a januári ülésre
készüljön előterjesztés a patakok és árkok karbantartására, tisztítására, és ez a jövő évi
költségvetésbe kerüljön betervezésre.
Felelős: jegyző
Határidő: 2009. január
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy a városban kihelyezett muskátlikat a lakosság igény szerint, térítésmentesen
kapja meg a fagy beállta előtt. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
197/HÖK/2008.(X.16.) számú határozat
Tárgy: A városban kihelyezett muskátli szétosztása a lakosság részére
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a városban
kihelyezett muskátlikat a lakosság igény szerint, térítésmentesen kapja meg a fagy beállta
előtt.
Felelős: jegyző
Határidő: értelemszerűen
6. Napirendi pont
Javaslat a Borsodnádasd Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány alapító
okiratának módosítására
Papp Anna polgármester
Kérte az elnök úr véleményét.
Papp Béla elnök
A 3. ponttal kapcsolatban elmondta, hogy szerinte a közalapítvány képviseletére a kuratórium
elnöke önállóan jogosult.
Dr. Bohus Gábor képviselő
Javasolta az írásos előterjesztés alábbi kiegészítését:
3. A Közalapítvány képviseletére önállóan a kuratórium elnöke Papp Béla, és együttesen a
helyettesítésére képviseleti joggal felruházott, alábbiakban megnevezett kuratóriumi tagok
jogosultak:
- Bakosné Hegedűs Enikő
- Érsek Barnabásné
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Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a javaslattal: A Közalapítvány képviseletére
önállóan a kuratórium elnöke Papp Béla, és együttesen a helyettesítésére képviseleti joggal
felruházott, alábbiakban megnevezett kuratóriumi tagok jogosultak: Bakosné Hegedűs Enikő,
Érsek Barnabásné – és ezzel a kiegészítéssel az alapító okirat módosítását elfogadja, az
szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
198/HÖK/2008.(X.16.) számú határozat
Tárgy: a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány alapító
okiratának módosítása.
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasdi
Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
„1. Az alapító III/1. pontjában meghatározott 6 tagú kuratórium tagjai közül törlésre kerül
Bóta Géza, Sárváriné Boza Edit, Szkálosi László.
A kuratórium új tagjai
Érsek Barnabásné
3671 Borsodnádasd,
Bakosné Hegedűs Enikő
3671 Borsodnádasd,
Rácz Mihály
3671 Borsodnádasd,
2. Az alapító okirat III/3. pontjában foglalt rendelkezések törlésre kerülnek, helyükbe az
alábbi rendelkezések lépnek:
3. A Közalapítvány képviseletére a kuratórium elnöke Papp Béla önállóan, és a
helyettesítésére képviseleti joggal felruházott, alábbiakban megnevezett kuratóriumi tagok
együttesen jogosultak:
- Bakosné Hegedűs Enikő
- Érsek Barnabásné
A képviseleti jogosultság ellátása során a Közalapítvány nevében a képviseletre jogosultak
közül ketten, együttesen jogosultak aláírni, akként, hogy Papp Béla a kuratórium elnöke
bármelyik kuratóriumi taggal együttesen, ill. a két kuratóriumi tag együttesen ír alá.
A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a képviseleti joggal felruházott alábbi
személyek jogosultak azzal, hogy minden esetben két személy aláírása szükséges:
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- kuratórium elnöke, Papp Béla
- kuratóriumi tagok: Bakosné Hegedűs Enikő,
Érsek Barnabásné
3. Az alapító okirat III/5. pontja kiegészül az alábbiakkal:
Az alapítvány kuratóriuma a döntéseiről határozatok könyvét köteles vezetni. Ebben fel kell
tüntetni a döntés időpontját, tartalmát, hatályát, valamint azt, hogy mi volt a döntést
támogatók és ellenzők számaránya, a döntést név szerint kik támogatták és kik éltek
ellenszavazattal. A döntéseket az alapítvány székhelyén kifüggesztés útján kell
nyilvánosságra hozni, és a kuratórium a határozattal érintett személyeket, szervezeteket
döntéséről a meghozataltól számított 8 napon belül írásban tájékoztatni köteles.
Az alapítvány legfőbb szerve az alapítvány által nyújtott szolgáltatásokat és támogatásokat,
ill. az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának fontosabb adatait, a közhasznú
feladatokkal kapcsolatos döntéseket, a közhasznúsági jelentését és éves beszámolóját az
alapítvány székhelyén történő kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra.
Az előzőek szerint nyilvánosságra hozott iratokat és határozatokat az alapítvány székhelyén
bárki megtekintheti.
Az iratok megtekintését az alapítvány kuratóriumának elnökénél kell írásban kérelmezni. A
kérelemben meg kell jelölni azoknak az iratoknak a körét, melyre a megtekintést kérelmezik.
A kuratórium az iratokba való betekintést a kérelem kézhezvételétől számított 3 napon belül
írásban engedélyezi. Az engedély megadása nem tagadható meg. Az iratok kizárólag az
alapítvány székhelyén tekinthetők meg. Az iratok megtekintésénél a kuratórium egy tagja
minden esetben jelen van.
Az alapító okiratnak a módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
érvényesek.”
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester.
7. Napirendi pont
Borsodnádasd Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány kuratóriumi
elnökének és a Nádasd Települések Együttműködéséért Közalapítvány kuratóriumi
elnökének tájékoztatója
Papp Anna polgármester
Kérte az előterjesztők kiegészítését.
Papp Béla
Szóbeli kiegészítése nem volt.
Orbán József
Felhívta a figyelmet arra, hogy a pontos név: Nádasd Települések Együttműködéséért
Közalapítvány.
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Sági Tibor képviselő
A tájékoztatóban egy-két név helytelenül szerepel.
Magyar János képviselő
Megkérdezte, hogy mit tettek annak érdekében, hogy a befizetések elmaradása rendezésre
kerüljön.
Orbán József
A befizetések elmaradása adódhat szervezési gondokból, ígéret tettek annak rendezésére.
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki az alapítványok tájékoztatóját elfogadja, az
szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
199/HÖK/2008.(X.16.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány kuratóriumi
elnökének és a Nádasd Települések Együttműködéséért Közalapítvány kuratóriumi elnökének
tájékoztatója
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Borsodnádasdi
Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány kuratóriumi elnökének és a Nádasd
Települések Együttműködéséért Közalapítvány kuratóriumi elnökének tájékoztatóját.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Papp Béla elnök
Orbán József elnök
8. Napirendi pont
Tájékoztató a Borsodnádasd Város Csatornamű Víziközmű Társulat munkájáról
Papp Anna polgármester
Tájékoztatásul elmondta, hogy a 30 százalékának hátraléka van a befizetéseket illetően. Akik
beléptek, azok a társulat alapító tagjai, a lakosság többi része kényszerbelépővé vált azáltal,
hogy a lakosság nagyobbik része vállalta a társulatba való belépést. Tehát a közmű
hozzájárulás fizetése mindenitől jogos. Csak a befizetett összeghez jár a 30 százalékos
támogatás. Sokan kérdezik, hogy mi lesz a befizetett pénzzel. Amennyiben olyan beruházás
nem lesz, amihez a befizetett pénzt felhasználják, akkor mindenki önmagának
takarékoskodott.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A
befizetések elmaradása veszélyezteti a beruházás megvalósulását. A bizottság elfogadásra
javasolta a Képviselő-testület részére a Borsodnádasd Város Csatornamű Víziközmű Társulat
munkájáról készült tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, hogy az intéző bizottság a befizetések
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hatékonyságának növelésére tegyen javaslatot a jövőre nézve a következő testületi ülésre, és
ehhez milyen önkormányzati segítséget várnak.
Magyar János képviselő
Sajnálatát fejezte ki azért, mert Koós László előterjesztő nem jelent meg az ülésen. Szerette
volna tudni, hogy a kamatot hol kötötték le, szerződésszegés miatt mit lehet tenni, ki fogja
behajtani a kintlévőségeket?
Papp Anna polgármester
Egyetértett azzal, hogy az intéző bizottság a befizetések hatékonyságának növelésére tegyen
javaslatot a jövőre nézve a következő testületi ülésre, és ehhez milyen önkormányzati
segítséget várnak, hogyan hajtható be a hátralék.
Orbán József
Megkérdezte, hogy aki jelenleg csatornával rendelkezik, és fizet csatornadíjat azok kapnak-e
kedvezményt, nekik szolgáltatási szerződésük van.
Papp Anna polgármester
A kedvezményről majd később döntenek, a víziközmű társulat fog dönteni.
Magyar János képviselő
Felhívta a figyelmet arra, hogy a társulat alapító okirata több helyen hibás, ők a pályázatokat
nem kezelhetik. Meg kell nézni, hogy a társulat pénzbeszedési jogosultsággal rendelkezik-e.
Burkovics Róbert aljegyző
Szerinte inkább az fog gondot jelenteni, hogy a pályázatot nem a víziközmű társulat nyújtotta
be, hanem az önkormányzat, és a társulat hogyan engedi át az önrészt az önkormányzatnak.
Erre mielőbb javaslatot dolgoznak ki.
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy az intéző bizottság a befizetések hatékonyságának növelésére tegyen
javaslatot a jövőre nézve a következő testületi ülésre, és ehhez milyen önkormányzati
segítséget várnak, keressék meg az N-Alexander Kft.-t az Alapító Okirat rendezése tárgyában.
Kérte, aki a kiegészítéssel a tájékoztatót elfogadja, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
200/HÖK/2008.(X.16.) számú határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsodnádasd Város Csatornamű Víziközmű Társulat munkájáról
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Borsodnádasd Város
Csatornamű Víziközmű Társulat munkájáról készült tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, hogy
az intéző bizottság a befizetések hatékonyságának növelésére tegyen javaslatot a jövőre nézve
a következő testületi ülésre, és ehhez milyen önkormányzati segítséget várnak, keressék meg
az N-Alexander Kft.-t az Alapító Okirat rendezése tárgyában.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző, Koós László elnök
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Egyebek
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy kimutatás készült Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
által a 2008. évi költségvetési rendeletében a rendezvények kiadására jóváhagyott 1.000.000,Ft, továbbá egyéb szervezetek támogatására 300.000,-Ft összegek eddigi felhasználásáról. Ezt
mindenki írásban kapta meg. Továbbá ismertette az eddigi temető bevételeket is. Kérdés,
hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a tájékoztatóval, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
201/HÖK/2008.(X.16.) számú határozat
Tárgy: Rendezvények kiadására és egyéb szervezetek támogatására jóváhagyott összegek
felhasználásáról készült tájékoztató
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a rendezvények kiadására
jóváhagyott 1.000.000,-Ft és egyéb szervezetek támogatására jóváhagyott 300.000,-Ft
összegek eddigi felhasználásáról készült tájékoztatót.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző, Pénzügyi Iroda
Papp Anna polgármester
Vidékfejlesztési pályázaton vendégházra lehet pályázni. Kérte a testület véleményét.
Magyar János képviselő
Szerinte a jelenlegi vendégházat fel kellene újítani, a zöldségest pedig kivásárolni.
Papp Anna polgármester
Szerinte nincs a legjobb helyen, ezért inkább el kellene adni az épületet.
Kormos Krisztián alpolgármester
Egyetértett az előtte szólóval, nem szerencsés, hogy szórakozó hely közvetlen közelében van
a vendégház. Véleménye szerint jobb lenne egy olyan épület, amihez kertes rész is van.
Magyar János képviselő
Egy koncepciót kell előkészíteni, amely tíz év múlva is megfelelő lesz.
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy a turisztikai pályázatot készítsék elő amennyiben alkalmas szálláshelyre és
ami a települést érinti. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
202/HÖK/2008.(X.16.) számú határozat
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Tárgy: Turisztikai pályázat
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a turisztikai
pályázatot készítsék elő.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző, polgármester
Papp Anna polgármester
A Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság ülésén elhangzott az a javaslat,
hogy a járdafelújítással együtt a COOP és az orvosi rendelő közötti kerítés lebontásra
kerüljön. Több ajánlat érkezett és további árajánlatokat várnak. Javasolta, hogy kapjon
felhatalmazást a polgármester arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot válassza.
Magyar János képviselő
Javasolta, hogy a takarékszövetkezet és az orvosi rendelő közötti kerítést bontsák ki, és legyen
újra körbejárható autóval.
Dorkó György képviselő
Szerinte a kerítést a két épület között is ki kellene bontani.
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy a COOP és az orvosi rendelő közötti kerítés bontásra kerüljön, a szegély
készüljön el a járdához és a legjobb ajánlatot tevővel végeztessék el ezt a munkát. Kérte, aki
egyetért a javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat
203/HÖK/2008.(X.16.) számú határozat
Tárgy: Kerítés elbontása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a COOP és az
orvosi rendelő közötti kerítés bontásra kerüljön, a szegély készüljön el a járdához és a legjobb
ajánlatot tevővel végeztessék el ezt a munkát. Ezen munkálatokra a költségvetés fejlesztési
összegéből 509.040.-Ft-ot biztosít a Képviselő-testület.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző
Magyar János képviselő
Elmondta, hogy lakossági panasz érkezett hozzá. Kérte a jegyzőt, hogy a Lemezgyárban
üzemelő pince szórakozóhely működési engedélyét vizsgálják felül.
Papp Anna polgármester
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Emlékeztette a Képviselő-testületet a november 18-i színházi előadásra és az október 17-én
megrendezésre kerülő Idősek Napja rendezvényre. Szünetet és zárt ülést rendelt el.
k.m.f.
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