Jegyzõkönyv
Készült: 2011. március 24-én 15.00 - 18.00 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal
dísztermében
Jelen vannak:
Kormos Krisztián polgármester
Dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõ
Dr Bohus Gábor képviselõ
Dorkó György képviselõ
Magyar János képviselõ
Sági Tibor képviselõ
Sipos Sarolta képviselõ
Burkovics Róbert jegyzõ
Jelen vannak továbbá:
Gombos Éva pénzügyi irodavezetõ
Kelemenné dr Rédai Ildikó általános hatósági irodavezetõ
Dr Fógel Henrietta hatósági ügyintézõ
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ
Szabóné Nyiri Andrea jegyzõkönyvvezetõ
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, a képviselõ-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzõkönyv hitelesítõnek javasolja Dorkó György és Sági Tibor képviselõket.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv-hitelesítõk
személyével egyetértett.
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplõ napirendet elfogadásra javasolja:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
napirendet fogadta el:
Napirendi pontok
1. Javaslat a szociális ellátásról szóló 5/2009. (III.27.) Rendelet módosítására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ,
Kelemenné dr Rédai Ildikó, általános hatósági irodavezetõ
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételérõl, valamint a térítési díjukról szóló 7/2009.(III.27.) Rendelet
módosítására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ,
Kelemenné dr Rédai Ildikó, általános hatósági irodavezetõ
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3. Javaslat a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
Törvény végrehajtásának helyi szabályairól szóló 6/2009.(III.27.) rendelet
módosítására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ,
Kelemenné dr Rédai Ildikó általános hatósági irodavezetõ
4. Javaslat a képviselõ-testület szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló ../2011.
(III...) önkormányzati rendelet elfogadására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ
5. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2011-2015. évi gazdasági programjának
jóváhagyására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester

6. Javaslat 2011. évi közbeszerzési terv elfogadására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ

7. Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
8. Tájékoztató a polgármester 2010. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
Kelemenné dr Rédai Ildikó általános hatósági irodavezetõ
9. Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatáshoz önrész vállalása
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
10. Indítványok
1) Javaslat a szociális ellátásról szóló 5/2009. (III.27.) Rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester
Átadja a szót Burkovics Róbert jegyzõ részére.
Burkovics Róbert jegyzõ:
Az elõterjesztés szöveges részét nem ismétli meg. A rendelet módosítását jogszabályváltozás
indokolja, - bérpótló támogatást állapítunk meg a korábbi rendelkezésre állási támogatás
helyett, ez a változás kerül átvezetésre.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság tudomásul vette a jogszabályváltozást.
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Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. Kéri
megvizsgálni ötlet szinten azt a szociális ellátáshoz kapcsolódó témakört, ’ki hogyan tartja
rendben a portáját?’ Más településen ez már mûködik, nézzük meg, hogyan lehet ezt
Borsodnádasdon is alkalmazni. Tudja, hogy a polgármesteri
hivatal leterhelt, az
ellenõrzéshez a képviselõk felajánlják segítségüket.
Kormos Krisztián polgármester:
Több nagyobb településen került bevezetésre az, hogy a segélyben részesülõ személynek
hogyan kell rendben tartani a portáját. Célszerûnek tartja megvárni ennek a rendelkezésnek a
gyakorlati tapasztalatait.
Magyar János képviselõ:
Az önkormányzat részérõl is fel kell készülni erre a döntésre. Problémát jelent a konténer,
több helyre nincs kirakva, ahol pedig megtelik, hetekig nem szállítják el. Követelni így nem
lehet.
Dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõ:
Meg kell várnunk, hogyan mûködik a rend rakás más településen. Nem lenne rossz dolog
rászoktatni Borsodnádasdon egy-két embert a rendre - legyen igényük ahol élnek, a
környezetükkel szemben.
Kormos Krisztián polgármester:
Ezzel kapcsolatosan van-e még valakinek kérdése? – Észrevétel nem hangzott el. –
Egyetért-e a képviselõ-testület a rendelet-tervezet elfogadásával?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
4/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló
5/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi.)
2) Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételérõl, valamint a térítési díjukról szóló 7/2009.(III.27.) Rendelet
módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót Kelemenné dr Rédai Ildikó általános hatósági irodavezetõnek.
Kelemenné dr Rédai Ildikó általános hatósági irodavezetõ:
A jogszabály változás került átvezetésre a rendelet-tervezetben. A helyi rendelet
mellékletében szerepel a térítési díj összege. Eddig a szociális étkeztetést 70 éves kortól
igényelhették, a javaslat szerint 62 éves kortól igényelhetik a borsodnádasdi lakosok.
A házi segítségnyújtás díját 0 Ft/órára csökkentették a javaslatban.
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Burkovics Róbert jegyzõ:
Tájékoztatásul elmondja, hogy az étkeztetésnél a rendelkezés május 15-tel lépne hatályba. A
jogszabály alapján egy alkalommal lehet módosítani: lekönyvelteti a 2011. évi I. negyedévet,
áprilisban be fogja hozni a képviselõ-testületnek az étkeztetés térítési díjának módosítását,
amit május 15-el léptetnék hatályba. A tavalyi évi önköltséget figyelembe véve a számítás
szerint az étkeztetésnél drasztikus díjcsökkenésre kerülne sor, ami a valósággal nem
összeegyeztethetõ, az alapvetõ élelmiszerárak ebben az évben jelentõsen megemelkedtek.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék álláspontjukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, nagyon jó anyagot kaptak - arra kell
törekednünk, hogy minél többen vegyék igénybe az étkeztetést és házi segítségnyújtást - a
Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a képviselõ-testületnek.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta, a felmerült kérdésekre választ
kaptak, javasolják elfogadásra az elõterjesztett anyagot.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirendre vonatkozóan? – Észrevétel nem
hangzott el. – Elfogadja-e a képviselõ-testület a rendelet-tervezetet, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
5/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérõl,
valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló
7/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi)
3) Javaslat a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. Törvény végrehajtásának helyi szabályairól szóló 6/2009.(III.27.) rendelet
módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdezi Kelemenné dr Rédai Ildikó elõterjesztõt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Kelemenné dr Rédai Ildikó általános hatósági irodavezetõ:
Nem kívánja kiegészíteni az elõterjesztést.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék álláspontjukat.
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Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a rendeletet a képviselõ-testületnek elfogadásra.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirendre vonatkozóan? – Észrevétel nem
hangzott el. – Elfogadja-e a képviselõ-testület a rendelet-tervezetet, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
6/2011.(III.24.) számú rendelete
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
Törvény végrehajtásának helyi szabályairól szóló
6/2009.(III.27.) számú módosításáról
(teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi)
Kelemenné dr Rédai Ildikó távozott az ülésterembõl.
4)Javaslat a képviselõ-testület szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló ../2011.
(III...) önkormányzati rendelet elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót Burkovics Róbert jegyzõnek.
Burkovics Róbert jegyzõ:
Ismerteti, hogy a képviselõ-testületnek a megalakulását követõ 6 hónapon belül felül kell
vizsgálnia a szervezeti és mûködési szabályzatát. A jogalkotásról szóló törvény és annak
végrehajtására kiadott Kormányrendelet megváltozott, ezért teljesen új SZMSZ-t alkotott.
Nagy változások nincsenek az SZMSZ-ben, egy-két új dolgot szabályozott le, amit idõközben
a jogszabályváltozás tett szükségessé. Beemelte, hogy a képviselõ-testület kimondja az
SZMSZ-ben, hogy 1 társadalmi megbízatású belsõ alpolgármestert választ. Leszabályozta a
jegyzõ helyettesítését, a lakossági hozzászólást is.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék álláspontjukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet tudomásul vette.
Sági Tibor elnök:
Javasolja az eddigi gyakorlatnak megfelelõen a testületi és bizottsági ülés alatt is módosító
javaslat tehetõ. A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra.
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Kormos Krisztián polgármester:
Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirendre vonatkozóan? – Észrevétel nem
hangzott el. – Elfogadja-e a képviselõ-testület a rendelet-tervezetet, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
7/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a képviselõ-testület
szervezeti és mûködési szabályzatáról
(teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi)
5) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2011-2015. évi gazdasági
programjának jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzati törvény szabályozza, hogy a képviselõ-testület megalakulásától számított 6
hónapon belül gazdasági programot kell elfogadni, amelyet a polgármesteri hivatal elkészített,
minden képviselõnek kiküldésre került. Beemelte azokat, amit tovább kell folytatnunk,
amelyeket fontosnak tart, hogy megvalósuljanak. Kiemelné azt, hogy a helyi iparûzési adó
átgondolását tervezi, a vállalkozók ösztönzése céljából. Ezt követõen megkéri a bizottságok
ismertessék állásfoglalásukat a gazdasági programmal kapcsolatosan.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság áttárgyalta, rengeteg kérdés merült fel az ülésen. Kifogásolja a SWOT
analízist, amin erõsíteni szükséges. A kiadott anyag nem elég alapos, sok hibát tartalmaz.
Erõsségeink közé a turizmus, amit feltétlenül be kell venni az anyagba. A kért javításokkal,
módosításokkal a bizottság javasolja elfogadásra a képviselõ-testület felé.
Sági Tibor elnök:
A gazdasági programra lehet építkezni, amit a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javasol
elfogadásra.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért a képviselõ-testület a végleges formátumú gazdasági program elfogadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
26/HÖK/2011.(III.24.) számú határozat:
Tárgy: Gazdasági Program 2011-2014
Borsodnádasd Város Képviselõ-testülete az elõterjesztést megtárgyalta, és a Borsodnádasd
Városi Önkormányzat 2011-2014 idõszakra szóló Gazdasági Programot elfogadta.
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Határidõ: Értelemszerûen
Felelõs: polgármester, jegyzõ

6) Javaslat 2011. évi közbeszerzési terv elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdezi dr Fógel Henrietta hatósági ügyintézõt, kívánja-e az írásos anyagot kiegészíteni?
Dr Fógel Henrietta hatósági ügyintézõ:
Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kormos Krisztián polgármester:
Megkéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság a teljesen tökéletes anyagot elfogadásra javasolja a képviselõ-testület
számára.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e még valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan? – Észrevétel nem hangzott el. –
Elfogadja-e a képviselõ-testület a közbeszerzési tervet, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
27/HÖK/2011.(III.24.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Borsodnádasd
Önkormányzat melléklet szerinti 2011. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

Város

Felelõs: Kormos Krisztián polgármester
Határidõ: értelemszerûen
Dr Fógel Henrietta és Gombos Éva távozott az ülésterembõl.
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7) Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítására
Burkovics Róbert jegyzõ:
A társulási megállapodást 2004. júliusában lett elfogadva, többször módosulásra került, de
eddig fõleg csak célszerûségi szempontok alapján. A mostani társulási megállapodás
módosítása a jogszabályi változásokat tartalmazza, amelyet minden kistérséghez tartozó
települési önkormányzat képviselõ-testületének el kell fogadnia.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság a teljesen átformált társulási megállapodást javasolja elfogadásra.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e még valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan? – Észrevétel nem hangzott el – Elfogadjae a képviselõ-testület a társulási megállapodás módosítását, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
28/HÖK/2011. (III. 24.) számú határozat:
Tárgy:
1.

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a határozat 1. mellékletét
képezõ, Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítására
vonatkozó javaslatot megtárgyalta és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodást jóváhagyja.

2.

Felelõs:

Polgármester

Határidõ:

azonnal

Felkéri a Képviselõ-testület a polgármestert, hogy a döntésrõl szóló határozatkivonatot az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Jogi, Képviselõ-testületi és Kistérségi
Osztálya részére (3600 Ózd, Városház tér 1.) 2011. március 25. napjáig küldje meg.
Felelõs:

Polgármester

Határidõ:

2011. március 25.
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8) Tájékoztató a polgármester 2010. évben átruházott hatáskörben hozott
döntéseirõl
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöni a hatásköröket, amelyeket a képviselõ-testület hatáskörébe utalt. Szép feladat,
próbálja kellõ objektivitással kezelni a beérkezett kérelmeket. Az anyag is tükrözi, nem kap
mindenki támogatást, a kellõen rászorultaknak tud segítséget nyújtani. Nem vagyunk
elszaladva abból a kevés pénzbõl, amibõl gazdálkodunk. Látható az elõterjesztésben, fel van
sorolva milyen ügyben, esetekben hozott döntést. Sajnos a lakosság körében fokozódik a
helyzet, érezhetõ, hogy egyre többen kérnek tõle segélyt. Kéri a bizottságok ismertessék
állásfoglalásait.
Magyar János elnök:
Ez egy tájékoztató, amelyet a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselõ-testület
felé.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja az elõterjesztést.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e még valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan? – Észrevétel nem hangzott el –
Elfogadja-e a képviselõ-testület a tájékoztatót a 2010 évben átruházott hatáskörben hozott
döntésekrõl, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
29/HÖK/2011.(III.24.) számú határozat:
Tárgy: Tájékoztató a 2010. évben átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2010. évben átruházott
hatáskörben hozott döntésekrõl szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelõs: polgármester
Határidõ: értelemszerû
9) Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatáshoz önrész vállalása
Kormos Krisztián polgármester:
Az érdekeltségnövelõ támogatás rendjérõl szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján a
közmûvelõdési pályázatban 6,5 MFt-ra pályázunk a színpad felújítására a mûvelõdési házba,
amihez 2,5 MFt önrész vállalásáról kell döntenünk. A kultúrház felújítás pályázatból, a
színpad felújítása, a bekerülési összeg nagysága miatt kimaradt, remélhetõleg ebbõl a
pályázatból megvalósíthatjuk. Nem várt kiadásokra is számítanunk kell a Béke Mûvelõdési
Ház kapcsán. Úgy gondolja, ez jó befektetésnek minõsül. Kéri a bizottságok ismertessék
állásfoglalásukat.
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Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, javasolja a 2,5 MFt önrész elfogadását.
Sági Tibor elnök:
Ez a pályázat elõrelépés abba az irányba, pótolni tudjuk azt, ami nincs a kultúrház felújítás
pályázatban. A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság maximálisan támogatta a javaslatot.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület a közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatáshoz 2,5 MFt
önrész vállalásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
30/HÖK/2011.(III.24.) számú határozat:
Tárgy: Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatáshoz önrész vállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzata a Magyar Mûvelõdési Intézethez kérelmet nyújt be
közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásra, melyhez 2.500.000,- Ft önrészt vállal a
költségvetésben elkülönített fejlesztési források terhére.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igénylést benyújtsa.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2011. március 25.

10) Egyebek
Lemezgyári Jézus Szive Templom torony felújítása
Kormos Krisztián polgármester:
Egy jó pár kérelmet hozott be, a legfajsúlyosabbal kezdené. A Lemezgyári Jézus Szive
Templom tornyának felújításához Morvai László egyházközösség elnöke támogatást kér az
önkormányzattól. A telepi templom mostani állapota miatt gyors beavatkozást igényel a
harang tartó szerkezet felújítása, - amelyre 2 MFt szükséges - igazán sürgõsen kell ebben
állást foglalnunk. A bizottsági ülésen után kérte az erre vonatkozó konkrét költségvetést, amit
meg is kapott. Megköszöni Sági Tibor képviselõ társának a közbenjárását ebben az ügyben.
Ismerteti a költségvetést:
- 500.000 Ft – a hívek adomány összege
- 400.000 Ft – Borsodnádasdról elszármazottak adománya
- 500.000 Ft – további hozzájárulás
- 600.000 Ft –ot szeretnének, ha mi hozzájárulásként fizetnénk.
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Tájékoztatásként elmondja, hogy az érsekség nem járul hozzá a felújításhoz, mert tavaly
13,5 MFt-ot a templom melletti földcsúszás megállítására fordítottak. A munkák elkezdéséhez
jelen pillanatban 400.000 Ft lenne nagyon szükséges az önkormányzat részérõl. A templom
mûemlék. Azzal a javaslattal áll elõ, hogy az önkormányzat 200.000 Ft, a Borsodnádasd
Mûvelõdésért, Kultúráért és Sport Közalapítvány 100.000 Ft, a képviselõk pedig saját
zsebükbõl 10-15.000 Ft-ot adjanak támogatásként, ami újabb 100.000 Ft-ot jelent. Ezzel a
hármas együttállással lenne meg a 400.000 Ft támogatás részünkrõl, a telepi templom
felújításának megvalósítása érdekében. A képviselõk ezen irányú támogatását egy jó
gesztusnak tartja. A telepi egyház nem kapott még önkormányzati forrást idáig. Jónak látja-e
ezt a javaslatot a képviselõ-testület?
Dr Bohus Gábor képviselõ:
A templom mûemlék, ezért az épületet idõnként ellenõrizni kellene mûszaki szempontból is
saját dolgozónkkal.
Kormos Krisztián polgármester:
A mûemlék évenkénti ellenõrzését szükségesnek tartja. Kérdezi, van-e még valakinek
hozzászólása, kérdése? – Észrevétel nem hangzott el. - Egyetért-e a képviselõ-testület azzal a
javaslattal, hogy a Lemezgyári Templom harangszerkezetének felújítására 200.000 Ft
támogatást adjunk?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
31/HÖK/2011.(III.24.) számú határozat:
Tárgy: Lemezgyári Jézus Szive Templom támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület döntése, hogy a Lemezgyári Jézus
Szive Templom tornyának felújítására 200.000 Ft, azaz Kétszázezer forint összegû egyszeri
pénzbeli támogatást állapít meg a 2011. évi költségvetés terhére.
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Felelõs: Polgármester, Pénzügyi Vezetõ
Határidõ:értelemszerûen
Kormos Krisztián polgármester
A másik kérelem a falusi templom homlokzat felújítására irányul, errõl késõbb döntsünk –
valamennyi összeget a késõbbiekben a falusi Szent István templom felújítására is
szándékozik adni a következõ évben.
A képviselõ-testület a javaslattal egyetértett.
Ivóvíz- és szennyvízrendszer üzemeltetése
Kormos Krisztián polgármester:
Tárgyalt az ÉRV-vel, pozitív elõrelépésrõl számolhat be. Úgy látja, hogy a kiküldött
Borsodnádasd város ivóvíz és szennyvízrendszer
üzemeltetési szerzõdés-tervezetet
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hajlandóak lesznek módosítani és hajlandóak a szerzõdés idõtartamát opcionálni. Rámutat
arra, hogy fontos megoldanunk az ivóvíz és szennyvíz üzemeltetés kérdését, a Nádasd Kft
tartozásának rendezését, a saját vízbázis mûködtetését, nem utolsó sorban a szennyvíz
beruházás megvalósításához pénzügyi forrás biztosítását. Tájékoztatásul elmondja a
tárgyalások során milyen feltételekkel, díjjal tudná az ÉRV ZRT itt üzemeltetni a rendszert.
További egyeztetésekre van ahhoz szükség, ehhez kér felhatalmazást a képviselõ-testülettõl.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
32/HÖK/2011. (III.24.) számú határozat:
Tárgy: Ivóvíz és szennyvízrendszer üzemeltetése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
az ÉRV Zrt-vel további tárgyalásokat folytasson Borsodnádasd város ivóvíz és
szennyvízrendszer üzemeltetésével kapcsolatosan.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
Kormos Krisztián polgármester:
Beszélt Bánhídi Péter Heves megyei Vízmûvek Rt. Vezérigazgatójával is. Felhatalmazást kér
arra, hogy Ózdi Vízmû Kft-vel is tárgyalhasson,
irányukba is elinduljon. Kérdezi a
képviselõ-testületet, hogy egyetért-e a javaslattal?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
33/HÖK/2011.(III.24. ) számú határozat:
Tárgy: Ivóvíz és szennyvízrendszer üzemeltetése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
az Ózdi Vízmû Kft-vel
tárgyalásokat folytasson Borsodnádasd város ivóvíz és
szennyvízrendszer üzemeltetésével kapcsolatosan.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság, Ózd támogatása
Kormos Krisztián polgármester:
A Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság, Ózd - részére Mercedes Atego új
gépjármû beszerzéséhez 20.000 Ft önkormányzati támogatást javasol adni. Ugyan a legutóbbi
képviselõ-testületi ülésen nem támogattuk a tûzoltó parancsnokság kérését, de mivel a
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parancsnokság mûködési területe nem csak Ózd város, hanem a régióhoz tartozó településekre
is kiterjed, amiben Borsodnádasd város is benne van. Javasolja, hogy a gépjármû beszerzés
pályázati önrészhez, a 18 MFt-hoz adjunk egy jelképes, 20.000 Ft-os támogatási összeget.
Kérdezi a képviselõ-testület egyetért-e az elhangzott javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
34/HÖK/2011.(III.24. ) számú határozat:
Tárgy: Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság, Ózd támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület döntése, hogy a
Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság, Ózd gépjármû beszerzés pályázatához 20.000 Ft,
azaz Húszezer forint összegû, egyszeri pénzbeli támogatást állapít meg a 2011. évi
költségvetés terhére.
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Felelõs: Polgármester, Pénzügyi Vezetõ
Határidõ:értelemszerûen
Teniszpálya mûködtetése
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti Rácz Mihály kérelmét, aki a teniszpálya mûködtetéséhez kért tõlünk támogatást, a
tagok befizetései nem fedezik a kiadásaikat. Egyeztetni fog vele, hogy lehetne a BLASE
alapszabályát kiegészíteni a tenisz szakosztállyal, hogy a teniszpálya mûködtetése
hosszútávon megoldódjon. Egyetért-e a képviselõ-testület azzal a javaslattal, hogy most ne
adjunk támogatást a teniszpályához, viszont nézzük meg a BLASE alapszabályának
kiegészítésének lehetõségét más szakosztállyal?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
35/HÖK/2011.(III.24. ) számú határozat:
Tárgy: Teniszpálya mûködtetése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének döntése, hogy a teniszpálya
mûködtetéséhez 2011 évben támogatást nem biztosít.
Felhatalmazza a Jegyzõt, nézze meg a BLASE alapszabályának kiegészítésének lehetõségét
tenisz szakosztállyal.
Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
Határidõ: értelemszerûen
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BLASE hangtechnika átadás iránti kérelme
Kormos Krisztián polgármester:
A BLASE kérné a kultúrházból a felszabadult hangtechnika részükre történõ átadását, hogy a
rendezvényeiken megoldott legyen a hangosítás. Véleménye az, hogy a hangtechnikára jelen
pillanatban szükség van a kultúrházban, nem lett felesleges, a rendezvényeire a BLASE eddig
is megkapta. Egyetért-e a képviselõ-testület azzal, hogy a BLASE a hangtechnikára
vonatkozó kérelme elutasításra kerül, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
36/HÖK/2011.(III.24. ) számú határozat:
Tárgy: BLASE hangtechnika átadás iránti kérelme
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének döntése, hogy a BLASE részére a
hangtechnikát használatra nem adja át.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy e döntésrõl a BLASE elnökét értesítse.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: 2011. április 30.
Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesület támogatása
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti a Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesülete segítséget, támogatást kér, tagjainak
programjainak, rendezvényeinek megvalósulása érdekében. Egyetért a képviselõ-testület
azzal, hogy ezt a kérelmet pénzhiányra való hivatkozással elutasítjuk?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
37/HÖK/2011.(III.24. ) számú határozat:
Tárgy: Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesület támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének döntése, hogy a
Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesületét az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete miatt
nem támogatja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy e döntésrõl az egyesület elnökét értesítse.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: 2011. április 30.
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Polgári Védelmi Iroda Ózd, támogatása
Kormos Krisztián polgármester:
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Iroda Ózd,
megkeresésében az iroda mûködéséhez kérne támogatást, melyet a beérkezett kérelem alapján
részletesen ismertet. Az önkormányzat jelen anyagi helyzetére tekintettel nem javasolja a
kérelem támogatását, egyetért-e a képviselõ-testület a javaslattal, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
38/HÖK/2011.(III.24. ) számú határozat:
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Polgári Védelmi Iroda Ózd, támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének döntése, hogy a Borsod-AbaújZemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Irodát Ózd, az
önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete miatt nem támogatja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy e döntésrõl az irodavezetõt értesítse.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: 2011. április 30.
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlés Sajtóiroda
kiadványának megjelentetése
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatást ad Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlés Sajtóirodájának megkeresésében
a „Pihenjen Magyarországon 2011.” címû, szlovák nyelvû 2011. április 30- május 5. között
megjelenõ, Szlovákiában ingyenesen terjesztett turisztikai kiadványban lehetõség nyílik
Borsodnádasd város bemutatására. A megjelenési ára, a szlovák nyelvre történõ fordítás
költségeivel: A/4 formátumban, 80.000 Ft + Áfa, a fél színes oldal pedig 44.000 Ft+ Áfa
lenne. A kiadvány célja Magyarország vonzó turisztikai értékeinek, programjainak, turizmus
és szabadidõ hasznos eltöltése lehetõségeinek tematikus, látványos bemutatása. Nem
támogatja a kiadvány megjelentetést, egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselõ-testület, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
39/HÖK/2011.(III.24. ) számú határozat:
Tárgy: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlés Sajtóiroda
kiadványának megjelentetése
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének döntése, hogy a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyûlés Sajtóiroda kiadványának megjelentetését az önkormányzat
jelenlegi anyagi helyzete miatt nem támogatja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy e döntésrõl az Irodavezetõt értesítse.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: 2011. április 30.
Kormos Krisztián polgármester:
9 Ózd Város Polgármestere megkeresésében tájékoztat, hogy a Köztársasági Elnök a 2011.
évi ülnökválasztást 2011. március 7. és április 30. közötti idõtartamra tûzte ki. Ózd Város
Önkormányzat Képviselõ-testülete az Ózd Városi Bírósághoz 14 ülnököt és 6 pedagógus
ülnököt választ. A népi ülnökök jelölésére tehet a képviselõ-testület javaslatot 2011.
március 31-ig.
9

Az Országgyûlés azt tervezi, hogy felváltsa ideiglenes alaptörvényünket egy végleges
alkotmánnyal. Kéri a véleményeket a készülõ alaptörvényrõl levélben juttassuk el a
részükre.

9

Tájékoztatásul ismerteti a Magyar Labdarúgó Szövetség a BLASE kérelmének adott
válaszát, amelyben a sportlétesítmény mellett található területtel kapcsolatos javaslatukra
reflektálva bíznak abban, hogy találnak megoldást az elképzelései megvalósításához.

9

A Jobbik Magyarországért Ózdi Alapszervezete az interneten adott ki információt
Borsodnádasdon történt sajnálatos bolti szurkálással kapcsolatban. Egyeztetett az
alapszervezet képviselõjével a közbiztonsággal kapcsolatosan, amelyrõl részletes
tájékoztatást adott a képviselõ-testületnek.

9

A Nádasdladányi Polgármesterrel sikerült beszélnie az idei Nádasdi napok
megrendezésével kapcsolatosan. Városunk ez évben ünnepli 10. éves évfordulóját,
szeretné ezt méltóképpen megünnepelni, ezért tervei között szerepel, hogy ebben az
évben a Nádasdi nap Borsodnádasdon kerülne megrendezésre, a következõ évben pedig
lemondanánk a rendezési jogunkról. Jegyzõ úrral szeretné településünket képviselni a
következõ kuratóriumi ülésen ennek kapcsán.

9

Bemutatja az Ózdi Körkép címû újságot, melynek középsõ két oldalán, Borsodnádasdi
Körkép címmel havonta megjelenést biztosítanának részünkre. A kiadvány havonta
jelenik meg, a megjelentetés díja kalkulálás alatt áll. Fontosnak tartja a lakosság
tájékoztatását egy helyi lapban. A lap intézményekben, boltokban is elhelyezésre
kerülhetne. A kábeltv jövõbeni mûködtetését is át kell gondolnunk, az internetre
szándékozik a képújságot áttenni. Több ötlete merült fel a kábeltv-vel kapcsolatosan,
amelyet ismertet.
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9

Az ÉMÁSZ hálózatfejlesztését szükségesnek tartja a mocsolyási elágazásnál. 2 oszlop
elhelyezésével a megálló és az elágazás megvilágításra kerülne - ami 200.000 Ft
nagyságrendû összeg.

9

A középsõ kaputól elhordatja a földet a héten a dolgozóinkkal, egy gépet kap a KPM-tõl
erre a célra.

Sági Tibor képviselõ:
A mocsolyási buszmegállót páccal kellene lekezelni. A posta felé vezetõ úton kátyúzni
kellene. Érdeklõdik, a zebra felfestésének ügye a templomnál hol tart?
Kormos Krisztián polgármester:
A zebra kialakítása a Szent István Templomnál 600 eFt nagyságrend, ez nagy összeg.
Dorkó György képviselõ:
Borsodnádasd elején, a volt benzinkútnál a terepet rendezni kellene, másképp festene az
átutazóknak a városkép ezzel. Egy település bejárást javasol, mindenki a lakókörnyezetében
az apróbb munkákat írja össze, amit kevés ráfordítással kijavíthatnánk.
Sipos Sarolta képviselõ:
A buszmegálló környékén iszap van, azt jó lenne eltakarítatni. A Vajdavár úton felszedték az
árkot, a kõ ki van hajigálva, amit össze kellene szedetni a dolgozóinkkal. A Nádasdi nappal
kapcsolatosan minél hamarabb össze kellene ülni, a feladatokat meg kellene osztani egymás
között.
Sági Tibor képviselõ:
Arról volt szó, a jövõ héten a Nádasdi nappal kapcsolatosan megbeszélést tartunk, a
programok miatt ez szükséges lenne.
Kormos Krisztián polgármester:
A Nádasdi- nappal kapcsolatosan megbeszélést fogunk tartani március 31-én, csütörtökön.
Más hozzászólás, javaslat nem volt, ezért az ülést bezárta.
K.m.f.

Kormos Krisztián
Polgármester

Burkovics Róbert
Jegyzõ

Dorkó György
Jegyzõkönyv-hitelesítõ

Sági Tibor
Jegyzõkönyv-hitelesítõ
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