Jegyzőkönyv
Készült: 2008. november 11-én 16.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Magyar János, Neuwirth László,
Pallagi Ákos, Sági Tibor,
Suta Gábor és Vámos Dezsőné képviselők
Papp Anna polgármester
Kormos Krisztián alpolgármester
Burkovics Róbert jegyző
Kelemenné dr. Rédai Ildikó Általános Hatósági Iroda vezetője
A jelenléti íven felsoroltak.
Késett: Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Dr. Bohus Gábor képviselők
Igazoltan távol: Dorkó György és Szkálosi László képviselők
Papp Anna polgármester
Üdvözölte a jelenlévőket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselőtestületből 8 fő megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Vámos Dezsőné és Sági
Tibor képviselőket. A javaslattal a Képviselő-testület 8(egyhangú) igen szavazattal
egyetértett.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 2008. évi téli
közmunkaprogramban történő részvételre
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre
Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta
1. Napirendi pont
Javaslat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
közmunkaprogramban történő részvételre

által

kiírt

2008.

évi

téli

Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy a kiírt közmunkaprogram két hónapra szól, de ezt önerőből meg lehet
hosszabbítani, ha a teljes bérköltséget az önkormányzat vállalja. A két hónap lejárta után a
pályázat lehet, hogy meghosszabbításra kerül. A résztvevők minimum 40 százalékának a
szociális segélyezettekből kell kikerülni. Kérte a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolta az ott megjelölt
összeggel. Az önkormányzat készítsen akciótervet a munkavégzéssel kapcsolatban.
Papp Anna polgármester
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Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért az előterjesztésben lévő határozati
javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
210/HÖK/2008.(XI.11.) számú határozat
Tárgy:

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
közmunkaprogramban történő részvétel

által

kiírt

2008.

évi

téli

Borsodnádasd Város Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
döntést hozta:
1.) Borsodnádasd Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy részt kíván venni a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium által regisztrált álláskeresők számára meghirdetett téli – tavaszi
közmunkaprogramban, az alábbi pályázat keretében megvalósítható célok
megjelölésével:
• kül- és belterületi, önkormányzati tulajdonú csapadékvíz, és belvízelvezető
csatornahálózatának kialakítása, helyreállítása, karbantartása,
• a települések belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének karbantartása,
• a háztartási és egyéb kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása kijelölt
lerakóhelyre,
• település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása.
2.) Borsodnádasd Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy az 1.) pontban megjelölt
közmunkaprogramra történő pályázás, ezzel együtt a végrehajtás joga átruházásra
kerüljön az ÓZDSZOLG Kht-ra (3600 Ózd, Zrínyi út 5. sz.).
3.) Borsodnádasd Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy a pályázati tevékenységekkel
kapcsolatos munkákat önkormányzati tulajdonú ingatlanokon végezzék el, a pályázati
dokumentációban részletezett műszaki tartalommal.
4.) Borsodnádasd Város Önkormányzata 12. fő, 8 órás foglalkoztatásához a pályázat által
nem finanszírozott költségek fedezetére 108.240,- Ft-ot, anyag és szállítási költség
fedezetére (szállítási költség 100.000.-Ft, 50 tonna útszóróanyag 100.000.-Ft) 200.000.Ft-ot, összesen 308.240.- Ft-ot biztosít a 2008.és 2009. évi költségvetése terhére.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2008. november 14., ill. értelemszerűen
2. Napirendi pont
Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy az előterjesztés írásban történt az ÁMK Igazgatója részéről. Kérte a Pénzügyi
Bizottság állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a Képviselőtestület részére. Szerinte meg kellene nézni annak lehetőségét, hogy a gyerekek a műsor mellé
csomagot is kapjanak Mikulásra 200-300,-Ft értékben.

3

Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a 2008.
december 2-án rendezendő Városi Mikulás rendezvényre műsorköltség címén 75.000,-Ft-ot
biztosítson, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
211/HÖK/2008.(XI.11.) számú határozat
Tárgy: A szükséges anyagi fedezet biztosítása a Városi Mikulás rendezvényre
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2008-as
Városi Mikulás rendezvényre műsorköltség címén 75.000,-Ft-ot, azaz hetvenötezer forintot
biztosít.
Határidő: 2008. december 2.
Felelős: Pénzügyi Iroda
Dr. Bohus Gábor képviselő helyet foglalt a teremben.
Magyar János képviselő
Ismételten elmondta, hogy Mikulásra a gyerekeknek egy-egy csomagot adjanak, és ennek
keressék meg a forrását.
Papp Anna polgármester
Karácsonyra az idősekre is gondolni kell.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő helyet foglalt a teremben.
Magyar János képviselő
Az időseknek már adtak, a gyerekeknek viszont még ilyen formában nem.
Sági Tibor képviselő
Véleménye szerint, ha az óvodás és iskolás gyerekekre is gondolnak, akkor elég magas
összeggel kell számolni.
Magyar János képviselő
A gyerekek is megérdemlik, hogy kapjanak, nemcsak az idősekre kell gondolni. A fiatalok a
jövőt jelentik.
Sági Tibor képviselő
A gyerekek nem azért mennek el bárhová is, hogy kapjanak valamit. A gyerekek nem fognak
ezért jobban kötődni a településhez.
Neuwirth László képviselő
Támogatta Magyar János képviselő javaslatát. A gyerekek ajándékozásának hagyománya van.
A gyerekeket is meg kell becsülni.
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Magyar János képviselő
A decemberi tiszteletdíjának felét és közterheit felajánlotta a gyerekek részére Mikulásra vagy
karácsonyi csomagra.
Vámos Dezsőné képviselő
Történtek már felajánlások korábban is civil szervezetek részére.
Sági Tibor képviselő
A költségvetés tárgyalásakor gondoljanak majd a gyerekekre, és adjanak pénzt szakkörök
indításához.
Neuwirth László képviselő
A szakkör csak 10-12 gyereket érint.
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy az iskola kifejezett kérése az volt, hogy műsor legyen, mert azon minden
gyerek részt vesz. A szülői munkaközösség minden évben megveszi az ajándékot. A mai
gyerekek nem értékelik azt, ha kapnak egy mikulást, mert otthon nagyobb dolgokat kapnak.
Javasolta, hogy szervezzenek mindenki karácsonyát, ahol idősek fiatalok részt vehetnek.
Szavazásra tette fel a kérdést. Kérte, aki egyetért azzal, hogy rendezzenek egy karácsonyi
ünnepséget mindenki karácsonya címen, melynek az iskola műsora része legyen. Kérte, aki
egyetért a javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat
212/HÖK/2008.(XI.11.) számú határozat
Tárgy: Mindenki karácsonya rendezvény
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy rendezzenek
„Mindenki karácsonya” címen ünnepséget, melynek részét képezi az általános iskola műsora.
Határidő: 2008. december
Felelős: ÁMK, Pénzügyi Iroda
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.
k.m.f.

Papp Anna
polgármester

Vámos Dezsőné

Burkovics Róbert
jegyző

Sági Tibor
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képviselő

képviselő

