Jegyzőkönyv
Készült: 2008. november 27-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésén.
Jelen vannak: Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János,
Sági Tibor, Suta Gábor,
Szkálosi László, Vámos Dezsőné képviselők
Papp Anna polgármester
Kormos Krisztián alpolgármester
Burkovics Róbert jegyző
Kelemenné dr. Rédai Ildikó Általános Hatósági Iroda vezetője
A jelenléti íven felsoroltak.
Igazoltan távol: Dr. Bohus Gábor, Dorkó György, Neuwirth László és Pallagi Ákos
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 Szkálosi
László képviselőket. A javaslattal a Képviselő-testület 8(egyhangú) igen szavazattal
egyetértett.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a közterület használat engedélyezéséről szóló 11/2001.(IX.24.) számú
rendelet módosítására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
2. Javaslat a közterületeken történő szeszesital fogyasztásáról szóló …./2008.(XI.27.)
számú rendelet megalkotására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
3. Javaslat a 2009. évre vonatkozó helyi adókra
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
4. Tájékoztató Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
háromnegyed éves teljesítéséről
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
5. Javaslat Borsodnádasd Város 2009. évi költségvetésének koncepciójára
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
6. Javaslat a Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító
okiratának módosítására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
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7. Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programjainak
és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
8. Javaslat aljegyzői pályázat kiírására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
9. Egyebek
Papp Anna polgármester
A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint:
1. Javaslat a közterület használat engedélyezéséről szóló 11/2001.(IX.24.) számú
rendelet módosítására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
2. Javaslat a közterületeken történő szeszesital fogyasztásáról szóló …./2008.(XI.27.)
számú rendelet megalkotására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
3. Javaslat a 2009. évre vonatkozó helyi adókra
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
4. Tájékoztató Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
háromnegyed éves teljesítéséről
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
5. Javaslat Borsodnádasd Város 2009. évi költségvetésének koncepciójára
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
6. Javaslat a Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító
okiratának módosítására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
7. a.) Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai
programjainak és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
b.) Javaslat pályázat kiírására a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetői álláshelyére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
8. Javaslat aljegyzői pályázat kiírására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
9. Borsodnádasd Városi Önkormányzatának határozata 2009. évre vonatkozó likviditási
hitel felvételéről
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
10. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvétel elvi támogatása (A napirend tárgyalása zárt ülést igényel.)
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11. Tájékoztatás
a
BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat elbírálásáról (A napirend tárgyalása zárt ülést igényel.)
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
12. Tájékoztató Tóth Elemér díszpolgár sírhely szenteléséről
13. Egyebek
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a napirendi pontok módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
213/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: Napirendi pontok módosítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett a napirendi pontok
módosításával, az alábbiak szerint:
1. Javaslat a közterület használat engedélyezéséről szóló 11/2001.(IX.24.) számú
rendelet módosítására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
2. Javaslat a közterületeken történő szeszesital fogyasztásáról szóló …./2008.(XI.27.)
számú rendelet megalkotására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
3. Javaslat a 2009. évre vonatkozó helyi adókra
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
4. Tájékoztató Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
háromnegyed éves teljesítéséről
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
5. Javaslat Borsodnádasd Város 2009. évi költségvetésének koncepciójára
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
6. Javaslat a Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító
okiratának módosítására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
7. a.) Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai
programjainak és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
b.) Javaslat pályázat kiírására a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetői álláshelyére
Előterjesztő: Papp Anna polgármester

4
8. Javaslat aljegyzői pályázat kiírására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
9. Borsodnádasd Városi Önkormányzatának határozata 2009. évre vonatkozó likviditási
hitel felvételéről
Előterjesztő: Papp Anna polgármester
10. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvétel elvi támogatása
11. Tájékoztatás
a
BURSA
HUNGARICA
Ösztöndíjpályázat elbírálásáról
Előterjesztő: Papp Anna polgármester

Felsőoktatási

Önkormányzati

12. Tájékoztató Tóth Elemér díszpolgár sírhely szenteléséről
13. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Anna polgármester
1. Napirendi pont
Javaslat a közterület használat engedélyezéséről szóló 11/2001.(IX.24.) számú rendelet
módosítására
Papp Anna polgármester
Kérte az előterjesztő, Burkovics Róbert jegyző kiegészítését.
Burkovics Róbert jegyző
Elmondta, hogy a közigazgatási hivatal körlevelet küldött a közterület-használat
felülvizsgálatára vonatkozóan. A rendelet felülvizsgálata részéről megtörtént, félreértésre okot
adó körülményt vett észre a közterületen használaton kívül helyezett gépkocsik tárolásával
kapcsolatban. Javasolta, hogy a rendelet 3. § (2) bekezdése a következő legyen: A Rendelet
7.§ -a az alábbiakkal egészül ki:) A használaton kívüli, üzemképtelen, forgalomból kivont
személy- és tehergépkocsi, különleges jármű és ezek vontatmányának tárolására a közterület
használati engedély csak abban az esetben adható meg, ha a városképet valamint a közterület
rendeltetésszerű igénybevételét nem zavarja. Az engedély időtartama 1 év, mely nem
hosszabbítható. A rendelet mellékletében a 3. pontban személygépkocsik tárolása, a 4.
pontban pedig gépkocsi, teher- és különleges jármű és ezek vontatmányainak tárolása
szerepeljen. Ismertette a rendelet mellékletében szereplő díjakat.
Papp Anna polgármester
Kérte a képviselő-testület véleményét.
Magyar János képviselő
Szerinte a rendelet végrehajtása történjen meg, a szabálysértésekből befolyt összeg egy részét
– amennyiben lehetséges - adják át a rendőrség dolgozóinak, hogy ezáltal ösztönözzék őket a
hatékony munkavégzésre.
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Burkovics Róbert jegyző
Útra, közútra nem lehet közterület használat engedélyt adni. Azok a járművek, amelyek
tartósan úton, út mellett, járdán állnak az nem a közterület használat engedélyezése alá
tartozik, ugyanakkor zavarja a biztonságos közlekedést.
Szkálosi László képviselő
Megkérdezte, hogy az előző rendelet alapján mennyi volt az önkormányzat bevétele.
Burkovics Róbert jegyző
Válaszként elmondta, hogy az idei év bevétele 101.161,-Ft.
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy Ózdon közterület felügyelet működik. Javasolta, hogy kérjenek árajánlatot
arra vonatkozóan, hogy heti egy alkalommal történő ellenőrzés milyen áron lenne
megoldható.
Magyar János képviselő
Véleménye szerint nem kell ezt az ellenőrzést Ózdnak adni, hanem helyben a rendőrséggel
együttműködve kell megoldani.
Papp Anna polgármester
A rendőrségnek a közlekedési szabálysértés a hatásköre. Egyetértett a rendőrség
támogatásával annak érdekében, hogy rend legyen.
Magyar János képviselő
Javasolta, hogy helyi rendőrőrssel vegye fel a kapcsolatot a polgármester, és kössenek
megállapodást.
Burkovics Róbert jegyző
Javasolta, hogy a következő testületi ülésre készüljön előterjesztés a rendelet betartására
vonatkozóan.
Magyar János képviselő
Egyetértett Burkovics Róbert jegyző javaslatával.
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki a Burkovics Róbert jegyző által ismertetett
kiegészítésekkel elfogadja a rendeletet, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 21/2008.
(XI.28.) számú rendeletét Borsodnádasd Város Önkormányzatának a közterület
használat engedélyezéséről szóló 11/2001.(IX.24.) számú rendelet módosításáról
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért azzal, hogy a rendelet betartásával kapcsolatban folytassanak
tárgyalásokat, és a következő testületi ülésre tegyenek javaslatot, az szavazzon.
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A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
214/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: Javaslat Borsodnádasd Város
engedélyezéséről szóló rendelet betartására

Önkormányzatának

a

közterület

használat

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a közterülethasználat rendelet betartásával kapcsolatban folytassanak tárgyalásokat, és a következő
testületi ülésre tegyenek javaslatot a végrehajtására.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: jegyző
2. Napirendi pont
Javaslat a közterületeken történő szeszesital fogyasztásáról szóló …./2008.(XI.27.) számú
rendelet megalkotására
Papp Anna polgármester
Kérte az előterjesztő kiegészítését.
Burkovics Róbert jegyző
Elmondta, hogy rendeletet akkor alkothat a Képviselő-testület, ha erre felettes jogszabály
vagy kötelezi, vagy olyan társadalmi viszonyt próbál szabályozni, ami a település életében
fontos. Az előterjesztést megbeszélés előzte meg. A lakosság köréből is érkeztek
visszajelzések. Ahhoz, hogy a rendőrség hatékonyabban fel tudjon lépni, szükség van a
rendelet megalkotására. A rendelet 2008. december 1-jén lépne hatályba. Ha a rendeletet
valaki megszegi, a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki, melynek összege 3000,-Ft-tól
20.000,-Ft-ig terjedhet.
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a rendeletet a Képviselő-testület
részére.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra
javasolta a rendeletet.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a rendeletben foglaltakkal az előterjesztés szerint, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 22/2008.
(XI.28.) számú rendeletét a közterületeken történő szeszesital fogyasztásáról
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3. Napirendi pont
Javaslat a 2009. évre vonatkozó helyi adókra
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy a vállalkozók kommunális adója 10 %-kal emelkedjen. Kérte a bizottságok
állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az iparűzési adó 2 %-ra emelésével, a
vállalkozók kommunális adójának 10 %-kos emelésével egyetértettek.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az iparűzési adó 2 %-ra
emeléséről szavazott, de - 2 igen 2 nem szavazat – nem született döntés. A vállalkozók
kommunális adójának 10 %-kos emelkedésével egyetértett a bizottság.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért azzal, hogy az iparűzési adó 2009. január 1-jétől 2 %-ra emelkedjen, az
szavazzon.
A szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 23/2008.
(XI.28.) számú rendeletét az iparűzési adóról szóló 12/1991.(X.12.) számú rendeletének
módosításáról
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért azzal, hogy a vállalkozók kommunális adója 2009. január 1-jétől 2200,-Ftra emelkedjen, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 24/2008.(XI.
28.) számú rendeletét a vállalkozók kommunális adójáról szóló 11/1991.(XII.12.) számú
rendeletének módosításáról
Magyar János képviselő
Megkérdezte, hogy a kedvezmények megmaradnak-e az iparűzési adó tekintetében?
Papp Anna polgármester
A rendelet egyéb rendelkezései hatályban maradnak. Az egyéb adó bevezetésével
kapcsolatban kérte a bizottságok és a képviselő-testület állásfoglalását.
Kormos Krisztián alpolgármester
Véleménye szerint új adó bevezetésének előkészítésre már kevés az idő.
Sági Tibor képviselő
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A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az építmény- és telekadó
bevezetését nem javasolta. A magánszemélyek kommunális adójának bevezetését szintén nem
javasolták. Az idegenforgalmi adó bevezetését a bizottság javasolta.
Kormos Krisztián alpolgármester
Egyetértett az idegenforgalmi adó bevezetésével.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság véleménye szerint új adó bevezetésére 2009. január 1-jétől nincs
lehetőség. Szóba jöhet az építményadó, ezzel kapcsolatban a hivatal dolgozzon ki javaslatot
az első negyedévben.
Sági Tibor képviselő
Nem értett egyet az építményadó bevezetésével. Szerinte a lakosság nem egyformán
terhelhető.
Szkálosi László képviselő
Egyetértett az építményadó bevezetésével.
Burkovics Róbert jegyző
Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Képviselő-testület ilyen előrelátó, hogy a 2010ben esetlegesen bevezethető adóról dönt, mert így elég idő lesz a kidolgozására.
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Javasolta, hogy az épület- építményadó, telekadó,
idegenforgalmi adó vonatkozásában előterjesztés készüljön 2009. áprilisi testületi ülésre, majd
ezt követően kerülhet sor adórendelet megalkotására. Kérte, aki a javaslattal egyetért, az
szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
215/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: Előterjesztés készítése adórendelet megalkotására
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az épületépítményadó, telekadó, idegenforgalmi adó vonatkozásában előterjesztés készüljön 2009.
áprilisi testületi ülésre, majd ezt követően kerülhet sor adórendelet megalkotására.
Határidő: 2009. április
Felelős: jegyző
Kormos Krisztián alpolgármester
Az adó befizetések hatékonyságának növelésére milyen lépéseket tettek?
Burkovics Róbert jegyző
Elmondta, hogy a befizetések behajtására intézkedések történtek.
Papp Anna polgármester
Az önkormányzat figyelembe veszi, hogy a lakosság mennyire terhelhető.
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4. Napirendi pont
Tájékoztató Borsodnádasd Városi
háromnegyed éves teljesítéséről

Önkormányzat

2008.

évi

költségvetésének

Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy az előterjesztést elküldték könyvvizsgáló úrnak, és észrevételt nem tett azzal
kapcsolatban. Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztést. A társtelepülések befizetései sajnálatos módon késnek.
Magyar János képviselő
Szerinte valamit tenni kellene a befizetések időben való teljesítése érdekében.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
216/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: Tájékoztató
költségvetéséről

Borsodnádasd

Város

Önkormányzat

2008.

háromnegyed

évi

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének
időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót megvitatta és azt a melléklet szerint elfogadta.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda vezetője
5. Napirendi pont
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének koncepciójára
Papp Anna polgármester
Utalt a gazdasági válságra, mely jelenleg még nem érzékelhető az önkormányzatnál. A tavalyi
évben 10 %-kos hiánnyal terveztek. A jövő évben bevételcsökkenéssel kell számolni.
Előreláthatólag a tavalyi szinten fogják támogatni az önkormányzatokat. Jövőre újabb
takarékoskodási intézkedéseket kell bevezetni. Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő

10
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Hiányolta, hogy az intézményekkel nem
azonosan foglalkoznak. Javasolta, hogy a civil szervezetek támogatását a költségvetésbe
tervezzék be.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési- Üzemeltetési Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
elfogadásra javasolta az abban lévő határozati javaslatot.
Papp Anna polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Elfogadásra javasolta az előterjesztést azzal a kiegészítéssel,
hogy az államháztartáson kívülre folyósított támogatás nem növelhető, a civilek támogatása
elsődlegesen dologi legyen. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
217/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd város 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Borsodnádasd város Képviselő-testülete a fenti tárgyban előterjesztett javaslatot megvitatta és
az alábbi határozatot hozza.
1.) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési előirányzatok kialakításánál
kiemelten kezeli:
4. a működési hiány megszüntetése érdekében szükséges, elkerülhetetlen
intézkedéseket és ezzel együtt a kötelező feladatokat ellátó önkormányzati
intézmények biztonságos működését, az ahhoz szükséges forrás biztosítását,
5. a város arculatát, lakhatási feltételeit, rendezettségét javító, a városi jelleget, a
kistérségi központot erősítő fejlesztéseket,
6. az önkormányzati önerő biztosítását elsősorban a kötelező feladatokat ellátó
intézmények fejlesztési, költségtakarékossági pályázataihoz,
7. a város szempontjából jelentős - pályázaton elnyert- beruházások jó minőségben
történő végrehajtása.
2.) Az 1.) pontban meghatározott kiemelt célok teljesítése érdekében
a.) a 2009. évi működési célú kiadásokat úgy kell meghatározni, hogy azok
önkormányzati saját forrásból biztosított mértéke a 2008. évihez képest ne
emelkedjen
kiadásokat
valamennyi
területen,
a
feladatellátás
b.) a
működési
minimumfeltételeinek figyelembevételével, a reális szükségletek alapján kell
megtervezni.
c.) a szociális ágazat működési kiadásainak előirányzatát önkormányzati forrás
kiegészítés nélkül kell meghatározni.
d.) az államháztartáson kívülre folyósított támogatások nem növelhetőek.
e.) a 2009. évi működési kiadások előirányzatinál elsősorban a kötelező
önkormányzati feladatok anyagi feltételeit kell megfelelő szinten biztosítani.
f.) intézményenként és ágazatonként a működési költségek kiegészítését pályázati
lehetőségek maximális kihasználtságával kell biztosítani
g.) az intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban takarékos, racionális
gazdálkodást kell folytatni ágazatonként a további költségcsökkentési
lehetőségeket vizsgálni kell.
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h.) az intézményeknél a normatíván felüli önkormányzati támogatást azonos
arányban kell tervezni.
i.) a civil szervezeteket elsősorban dologi kiadások átvállalásával kell támogatni.
Az 1-2. pontban megfogalmazott döntéseket a 2009. évi költségvetés kidolgozásánál – a
konkrét pénzügyi bevételek ismeretében – figyelembe kell venni.
Határidő: 2009. évi költségvetés előterjesztése
Felelős: Papp Anna polgármester
6. Napirendi pont
Javaslat a Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító
okiratának módosítására
Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta az alapító
okirat módosítását.
Papp Anna polgármester
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 114/HÖK/2008.(VI.12.) számú határozattal már
döntöttek a Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Társulás megszüntetéséről és
a Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ megszüntetéséről. Mivel a
központ megszűnik, így kérte a határozat módosítását. Kérte, aki egyetért a 114/HÖK/2008.
(VI.12.) számú határozat módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
218/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzat 114/HÖK/2008.(VI.12.) számú határozat
módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 114/HÖK/2008.(VI.12.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2008. december 31.
napjával megszünteti a Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Társulást.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Papp Anna polgármester
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Javasolta a Borsodnádasd és Térsége Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának
módosítását. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a Borsodnádasd és Térsége
Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosításával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
219/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: a Borsodnádasd és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okirat
módosítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasd és Térsége Szociális
Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal, módosításokkal
egységes szerkezetben elfogadta.
Határidő: alapító okirat módosításának hatályba lépése: 2009. január 1.
Felelős: az alapító okirat módosításának nyilvántartásokon történő átvezetéséért: jegyző
7. Napirendi pont
a.) Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ
programjainak és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

szakmai

Papp Anna polgármester
Kérte a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a Képviselőtestület részére. Véleménye szerint a szakmai program tartalmas, igényes.
Sági Tibor képviselő
A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolta. Egyetértett
az előtte szólóval a szakmai programot illetően.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
220/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasdi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát melléklet szerinti
tartalommal elfogadta.
Határidő: 2009. január 1. napjától folyamatos
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Felelős: intézményvezető, polgármester, jegyző
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai
programjaival, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
221/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programjainak
elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasdi Szociális
Alapszolgáltatási Központ szakmai programjait (Családsegítés, Gyermekjóléti szolgálat, Házi
segítségnyújtás, Étkeztetés) elfogadta.
Határidő: 2009. január 1. napjától folyamatos
Felelős: intézményvezető, polgármester, jegyző
b.) Javaslat pályázat kiírására a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetői álláshelyére
Papp Anna polgármester
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az új intézmény élére intézményvezetőt választani
szükséges, melyre pályázatot kell kiírni. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért az
előterjesztés melléklete szerint a pályázat kiírásával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
222/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: Pályázat kiírása Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői
álláshelyre
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal
pályázatot ír ki Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői
álláshely betöltésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8. Napirendi pont
Javaslat aljegyzői pályázat kiírására
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Papp Anna polgármester
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az aljegyzői álláshely megüresedésétől számított 30
napon belül pályázatot kell kiírni rá. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért az
előterjesztés melléklete szerint az aljegyzői pályázat kiírásával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
223/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői álláshely betöltésére
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal
pályázatot ír ki határozatlan időtartamra szóló aljegyzői álláshely betöltésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Burkovics Róbert jegyző
9. Napirendi pont
Borsodnádasd Városi Önkormányzatának határozata 2009. évre vonatkozó likviditási
hitel felvételéről
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy az önkormányzat 2008. január 16-tól 30.000.000,-Ft összegű likviditási
hitelkerettel rendelkezik az OTP Bank Nyrt-nél. A hitelkeret lejárata 2008. december 22. A
2009. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott nehéz gazdasági helyzet miatti várható
48.428 e Ft-os költségvetési hiány indokolja az éven belül lejáró likviditási hitel 2009. január
2-tól 2009. december 27-ig történő igénylését. A kért hitel fedezetéül a Borsodnádasd, Petőfi
tér 1.sz. alatti kultúrház megnevezésű 1031 helyrajzi számú 100 % önkormányzati
tulajdonban lévő 94.000.000,-Ft forgalmi értékű, törzsvagyonhoz nem tartozó forgalomképes
ingatlant ajánlják fel. Kérte a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság támogatja a likviditási hitel felvételét.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért a likviditási hitel felvételével a határozati javaslat szerint, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
224/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: Likviditási hitel felvétele
1.) Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyilvánosan
Működő Részvénytársaságtól 30.000.000 Ft likviditási hitel felvételével egyetért.
2.) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt
a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését- a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

15
3.) A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2009. január 2-től
kívánja igénybe venni és 2009. december 27. napjáig visszafizeti.
4.) A képviselő-testület a kért hitel fedezetéül felajánlja a Borsodnádasd, Petőfi tér l. sz. alatti
kultúrház megnevezésű 1031 helyrajzi számú 100 % önkormányzati tulajdonba lévő
94.000.000 Ft forgalmi értékű, törzsvagyonhoz nem tartozó forgalomképes ingatlant.
A felajánlott ingatlan per-, igény- és tehermentes, más jogügylethez lekötve nincs, nem
képezte apport tárgyát sem. Az ingatlan a hatósági és alapvető lakossági szolgáltatások
ellátásában nem vesz részt.
5.) A képviselő-testület hozzájárul az ingatlannak az OTP bank Nyrt. javára szóló, a hitel és
járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi
ranghelyen.
6.) Az Önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat az
OTP Bank Nyrt-re engedményezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására.
Felelős: Papp Anna polgármester
Határidő: 2008. november 30.
12. Napirendi pont
Tájékoztató Tóth Elemér díszpolgár sírhely szenteléséről
Papp Anna polgármester
Tájékoztatásul elmondta, hogy Tóth Elemér sírhely szentelése 2008. november 1-jén volt
Gyöngyöspatán, ahol rajta kívül ott volt Burkovics Róbert jegyző, Kormos Krisztián
alpolgármester és Vámos Dezsőné képviselő is. A család ott is köszönetét fejezte ki.
Papp Anna polgármester
Felkérte Burkovics Róbert jegyző urat, hogy ismertesse a család által írt köszönő levelet.
Burkovics Róbert jegyző felolvasta a köszönő levelet.
Egyebek
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy kérelem érkezett az önkormányzathoz Murányi Róbert részéről. Egy
decemberben megjelenő antológiában három novellája és három verse jelenik meg.
Támogatást kért, a megjelenő kiadványból szerzői áron (2000,-Ft/kötet) 16 példányt ajánlanak
fel az önkormányzatnak a megjelentetés érdekében. Javasolta, hogy támogassák a kérelmet a
kiadvány megvásárlásával. Amennyiben a felajánlásból nem jön össze a 32.000,-Ft, akkor a
különbséget az önkormányzat kifizeti. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
225/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
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Tárgy: Murányi Róbert kérelme
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy amennyiben a
képviselők egyéni felajánlása nem fedezi Murányi Róbert borsodnádasdi lakos kérelmének
megfelelően a decemberben megjelenő kiadvány rá eső költségét, akkor ezt az önkormányzat
kiegészíti a különbözet összegével.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Pénzügyi Iroda
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy három kérelem érkezett. A Vasas Szakszervezet jótékonysági bált szervez
2008. november 29-én, melyhez a Béke Művelődési Ház épületét kérték. A Jövő
Borsodnádasdjáért Egyesület a Petőfi Művelődési Ház épületét kérte szilveszteri
rendezvényéhez. A Négy Évszak Irodalmi Kör 2009. január 3-án pótszilvesztert tart, ehhez a
Petőfi Művelődési Ház épületét kérték. Javasolta, hogy adják oda térítésmentesen a kért
helyiségeket. 2009. évre vonatkozóan az ÁMK készítsen programot arról, hogy a civil
szervezetek mikor szeretnének rendezvényeket szervezni.
Magyar János képviselő
Egyetértett azzal, hogy a rendezvényeket támogatni kell a helyiség biztosításával. Szerinte a
80 fő alatti összejöveteleket a konyha épületében is meg lehetne tartani.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért azzal, hogy a három kérésnek – Vasas Szakszervezet, Jövő
Borsodnádasdjáért Egyesület, Négy Évszak Irodalmi Kör - eleget téve adják oda
térítésmentesen a kért helyiségeket, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
226/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: A Vasas Szakszervezet, Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület, Négy Évszak Irodalmi
Kör kérelme
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a három
kérésnek – Vasas Szakszervezet, Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület, Négy Évszak Irodalmi
Kör - eleget téve adják oda térítésmentesen a kért helyiségeket.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: ÁMK igazgató
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy 2009. évre vonatkozóan az ÁMK készítsen programot - civil szervezetekkel
egyeztetve -, hogy mikor szeretnének rendezvényeket szervezni. A kisebb rendezvények
megrendezésébe vonják be a konyha épületét is. Kérte, aki egyetért, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
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227/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: 2009. évi rendezvénynaptár készítése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2009. évre
vonatkozóan az ÁMK készítsen programot - civil szervezetekkel egyeztetve -, hogy mikor
szeretnének rendezvényeket szervezni. A kisebb rendezvények megrendezésébe lehetséges
helyszínként vonják be a konyha épületét is.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: ÁMK igazgató
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy „A művelődés szolgálatában” kézikönyvsorozat kiadásának támogatását kérte
az Inka Kiadó. Kérte a testület véleményét. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért
könyvsorozat kiadásának támogatásával, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú nem szavazat
228/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: „A művelődés szolgálatában” kézikönyvsorozat kiadásának támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy nem
támogatja „A művelődés szolgálatában” kézikönyvsorozat kiadását.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Pénzügyi Iroda
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy kérelem érkezett a Borsodnádasd, Köztársaság út 28. szám alatti ingatlan
megvásárlására. Javasolta, hogy meghirdetés alapján értékesítsék, melyhez értékbecslést kell
végezni. Kérte a Képviselő-testület véleményét.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy az értékbecslés után egyedi elbírálás alapján kell az
értékesítést megtenni.
Papp Anna polgármester
Kérte, aki egyetért azzal, hogy a Borsodnádasd, Köztársaság út 28. szám alatti ingatlant
meghirdetés alapján értékesítsék, melyhez értékbecslést kell végezni, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás
229/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: Ingatlan értékesítése
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasd,
Köztársaság út 28. szám alatti ingatlant meghirdetés alapján értékesítsék, melyhez
értékbecslést kell végezni.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy a 2008. április 1-jei ülésen 62/HÖK/2008.(IV.1.) számon úgy hozott
határozatot, hogy a szavazás az alábbi volt: 6 igen, 2 nem, 4 tartózkodás. Mivel a szavazás
állása szerint nem volt döntés, a hozott határozat visszavonása szükséges. Kérte, aki egyetért a
javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
230/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: A 62/HÖK/2008.(IV.1.) számú határozat visszavonása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
229/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozatot visszavonja.
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Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Papp Anna polgármester
Elmondta, hogy Hangony polgármestere megkereste. Alternatív energiaforrás megvalósulását
tervezik a Leader program keretében. Javasolta, hogy az önkormányzat saját hatáskörében ne
létesítsen ilyen üzemet, de támogassák azokat a vállalkozókat, akik ezzel összefüggő
vállalkozást indítanak. Ezzel munkahelyek teremtésére is lehetőség lenne. Kérte, aki egyetért
a javaslattal, az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
231/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: Vállalkozók támogatása alternatív energiaforrás megvalósulásában
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, az önkormányzat saját
hatáskörében ne létesítsen alternatív energiaforrással kapcsolatos üzemet, de elvben
támogassák azokat a vállalkozókat, akik ezzel összefüggő vállalkozást indítanak
Borsodnádasdon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző

19
Papp Anna polgármester
Javasolta, hogy az ÉMOP-4.2.2-2007. jelű Borsodnádasd II. számú háziorvosi szolgálat és
fizioterápia komplex akadálymentesítése című pályázathoz szükséges 5 % önrészt, azaz
535.483,-Ft-ot a költségvetésből biztosítsa az önkormányzat. Kérte, aki a javaslattal egyetért,
az szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 egyhangú igen szavazat
232/HÖK/2008.(XI.27.) számú határozat
Tárgy: ÉMOP-4.2.2-2007. jelű Borsodnádasd II. számú háziorvosi szolgálat és fizioterápia
komplex akadálymentesítése című pályázat
Borsodnádasd Város Önkormányzata részt vesz ÉMOP-4.2.2-2007. jelű Borsodnádasd II.
számú háziorvosi szolgálat és fizioterápia komplex akadálymentesítése című pályázaton. A
pályázathoz szükséges 5 % önrészt, azaz 535.483,- Ft-ot a költségvetéséből biztosítja.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat pénzügyi és
tevékenységbeli lebonyolításában eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Papp Anna polgármester
Zárt ülést rendelt el.
k.m.f.

Papp Anna
polgármester

Vámos Dezsőné
képviselő

Burkovics Róbert
jegyző

Szkálosi László
képviselő

