Készült: 2011. június 9-én 16.00 órától - 17.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének rövid úton összehívott - n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város
Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak:
Kormos Krisztián polgármester
dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõ
Dorkó György képviselõ
Magyar János képviselõ
Sági Tibor képviselõ
Sipos Sarolta képviselõ
Magócs Mónika bizottsági tag
Mizseiné Bóta Tünde bizottsági tag
Szkálosi László bizottsági tag
Burkovics Róbert jegyzõ
Késett: dr Bohus Gábor képviselõ
Jelen vannak továbbá:
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ
Hulitka István Nádasd Kft ügyvezetõ igazgató
Érsek Gyuláné könyvelõ
Verebélyi Zoltán független könyvvizsgáló
Szabóné Nyiri Andrea jegyzõkönyvvezetõ
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, a képviselõ-testület határozatképes, mivel a 7 fõs
testületbõl 6 fõ jelen van, a mai ülést megnyitja. A jegyzõkönyv hitelesítésére felkéri
dr.Hegedûs Zsuszsanna és Sági Tibor képviselõket, egyetért-e a képviselõ-testület a
javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot
elfogadta.
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplõ napirendi ponthoz kiegészítést tesz, javasolja 2) napirendi
pontként felvenni az
ÉMOP-3.1.2/E-11 „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta
településeken” címû pályázathoz pályázatíró kiválasztását, illetve 3) napirendként az
Egyebeket. Amennyiben egyetért a képviselõ-testület a módosított napirendi ponttal, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület 6 igen szavazattal az alábbi
napirendet fogadta el:
Napirend:
1) Tájékoztató a Nádasd Kft 2010. évi mérlegbeszámolójáról
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
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2) ÉMOP-3.1.2/E-11 „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” címû
pályázathoz pályázatíró kiválasztása
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
3) Egyebek
Szkálosi László bizottsági tag az ülésterembõl távozott.
1) Tájékoztató a Nádasd Kft 2010. évi mérlegbeszámolójáról
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy a Nádasd Kft 2010 évi beszámolója elkészült, amirõl elég sok információ
hangzott már el az utóbbi idõben. Elmondható, hogy több körös egyeztetéseknél tartunk,
amelyek megnyugtatták arról, hogy a kft könyvelése végre rendbe lett téve. Az, hogy milyen
konzekvens következményei lesznek a kft-nek, függ attól, hogy milyen egyeztetéseket fog
folytatni az APEH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságánál, illetõleg még nem
tudjuk, hogy a folyamatban lévõ rendõrségi ügynek milyen kimenetele lesz. Az összeg
nagyságrendje elég jelentõs - és azért mindannyian tudjuk, hogy az önkormányzat a kft
mûködéséhez nagymérték hozzájárult, ez alakította a kft életét, sorsát. A napirendet a
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kéri ismertesse álláspontját.
Magyar János elnök:
Elõzetesen egyeztetettek a könyvelõvel, Verebélyi Zoltán könyvvizsgálóval. Kételyei vannak
a 2010 évi beszámolóval kapcsolatosan, fiktív könyvelés volt, nem jó helyre került
lekönyvelve több tétel, amit a jelenlegi könyvelõ próbált helyre tenni. Amennyiben a
rendõrségi feljelentésbõl eredõen meg lesz a döntés, korrekcióra lesz szükség. A Polgármester
úr az APEH-nál halasztott fizetési kérelmet nyújthat be, a most felmerülõ 3,5 MFt
adóvonzatra. A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a Nádasd Kft 2010. évi
mérlegbeszámolóját a testület felé.
A korábbi könyvvizsgáló felvette a díját, el kellett volna végeznie a feladatát, kéri hogy
nézzenek utána, a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e még valakinek hozzáfûznivalója az elõterjesztéshez?
Hulitka István ügyvezetõ igazgató:
A Nádasd Kft -33,5 MFt tartozásból indult, amikor a kft-t átvette. Megpróbálta minél
kevesebb veszteséggel, becsületesen elvégezni a feladatát. Nem érdemli meg, hogy azt
mondja rá Sipos Sarolta képviselõ, hogy a kft az önkormányzat vérét szívja. Tájékoztatásul
elmondja, megtette a második pótfeljelentést a rendõrségen. Ha bármi részletkérdés van
valakinek, válaszolni fog rá.
Sipos Sarolta képviselõ:
Az ügyvezetõ személyesen megszólította. Elég sok kifogásolni való volt, amióta megalakult a
kft.
Hulitka István ügyvezetõ:
Egy dolgot sokféleképpen lehet tálalni. Azt hozzáfûzi még, hogy a polgármesteri hivatal felé a
kft sok ingyen munkát végez, amiért nem kért pénzt.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület azzal, hogy a Nádasd Kft 2010 évi beszámolóját, egyszerûsített
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zárómérlegét 68.502 eFt fõösszeggel és -17.209 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 5 igen, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
63/HÖK/2011.(VI.09.) számú határozat
Tárgy: A Nádasd Kft. 2010. évi beszámolója és adózott eredményének felhasználása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a melléklet szerint elfogadta a
Nádasd Kft. 2010. évi beszámolóját.
Felelõs: Hulitka István ügyvezetõ igazgató
Határidõ: értelemszerûen
2)ÉMOP-3.1.2/E-11 „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” címû
pályázathoz pályázatíró kiválasztása
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót Dorkóné Dévai Marianna részére.
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ:
Az ÉMOP-3.1.2/E-11 „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” pályázattal
már foglalkozott a képviselõ-testület, az önkormányzat sikeres regisztrációval rendelkezik,
jogosult a pályázat benyújtására. Jelen pillanatban az elõterjesztésben szereplõ pályázathoz
pályázatírót kell kiválasztani. 4 cégtõl kért ajánlatot, 3 adott, amely a táblázatban van
összefoglalva. A tervezéssel megbíztunk egy tervezõt. 120 MFt a becsült összköltsége a
pályázatnak. Egyértelmûen kiderül az elõterjesztésbõl, hogy a Kroda Kft adta a legkedvezõbb
ajánlatot. Tájékoztatásként leírta, hogy a pályázati konstrukció sikeres regisztrációs pályázatát
a Kroda Kft készítette díjmentesen.
Kormos Krisztián polgármester:
A Kroda Kft ajánlata a legkedvezõbb, jelen pillanatban a legtöbb munkát õk végezték. A
tervezõ kulcskérdés, ez lesz a legfontosabb elem – agilis, útépítéssel foglalkozó szakembert
talált, ami biztosítja azt, hogy 2011. június 30-i határidõre a pályázatot be tudjuk adni. A
pályázati konstrukció 95 %-os támogatottságú, 5 % önerõt szükséges biztosítanunk.
Fontosnak tartja összhangba hozni ezt a pályázatot a KEOP szennyvízpályázattal. Kérdése
ezzel kapcsolatosan van-e valakinek?
Magyar János képviselõ:
Aggálya, hogy a Kroda Kft, mint projektmenedzsment az iskolánál nem mûködött közre,
nem látta õket, pedig nekik kell irányítani. Ezért elõítéletei vannak vele szemben, szigorúan
figyelemmel kell kísérni. A projektmenedzsment és közbeszerzés díját a felajánlott 2 %-ról mi
csökkenthetjük.
Dorkóné Dévai Marianna:
A projektmenedzsment nem azonos a mûszaki ellenõrrel, véleménye szerint a Kroda Kft
elvégezte a munkát. A Kroda Kft azért tudja 0 Ft-ért vállalni a pályázatban meghatározott
pályázatírást, mert kiköti a projektmenedzsment és közbeszerzés, tájékoztatás díját. A
meghozott döntés hosszú távú elkötelezettséget jelent, ha nyer a pályázat.
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Kormos Krisztián polgármester:
Tanulunk a korábbi pályázatok lebonyolításából, megpróbáljuk egyértelmûen meghatározni,
melyek az elvárásaink. Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ határozati
javaslat elfogadásával?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 1 tartózkodás, 5 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
64/HÖK/2011. (VI.09.) számú határozat:
Tárgy: Pályázatíró kiválasztása az ÉMOP-3.1.2/E-11 „Településrekonstrukció az árvíz
sújtotta településeken”címû pályázat elkészítéséhez
Borsodnádasd Város Önkormányzata az ÉMOP-3.1.2/E-11 „Településrekonstrukció az árvíz
sújtotta településeken”címû konstrukcióra a pályázati dokumentáció elkészítésével,
benyújtásával,
lebonyolításával (projektmenedzsment,
közbeszerzés,
tájékoztatásnyilvánossági feladatok) a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft.-t (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u.
17.) bízza meg.
A képviselõ testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzõdés megkötésében eljárjon.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
3)Egyebek
Közszolgáltatási szerzõdés
személyszállításról

megkötése

autóbusszal

végzett

menetrend

szerinti

Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy az autóbusszal történõ menetrend szerinti személyszállítással kapcsolatosan
tárgyalást folytat a VOLÁN-nal. Az Ózd-Borsodnádasd közötti szakaszon problémát okoz az
Engels-teleprõl az ott élõk, elsõsorban az iskolás gyerekek beszállítása. Felhatalmazást kér a
képviselõ-testülettõl, hogy ha meg tud egyezni a menetrend szerinti személyszállítás
megoldásával kapcsolatosan a jelenlegi szolgáltató céggel, akkor 2012. február 28-ig
hosszabbítsuk meg a szerzõdését legfeljebb 2.900.000 Ft/év díjon. Egyetért-e a képviselõtestület az elhangzott javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
65/HÖK/2011.(VI.09.) számú határozata
Tárgy: Közszolgáltatási szerzõdés megkötése autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a Bakosné és Társa Bt-vel megkötött, az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási közszolgáltatási szerzõdést – legfeljebb 2,9 MFt/év díjjal, 2012. február 28ig hosszabbítsa meg.
Felhatalmazzák a Polgármestert a szerzõdés aláírására.
Felelõs: Kormos Krisztián polgármester
Határidõ: 2011. szeptember 30.
Önkormányzati bankszámlanyitás
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy eddig csak a Polgármesteri Hivatalnak a nevére voltak számlák
nyitva az OTP-nél. Az iskolatej program és az elõttünk álló szennyvíz pályázat megköveteli,
hogy az önkormányzat nevére is nyissunk egy számlát, ami testületi felhatalmazást igényel.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselõ-testület az önkormányzati számla
nyitásával 2011 július 1. napjától az OTP NYRT-nél, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
66/HÖK/2011. (VI.09.) számú határozat:
Tárgy: Önkormányzati bankszámlanyitás
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Borsodnádasd Város
Önkormányzat bankszámlájának vezetésére – 2011. július 1. napjától – az OTP Nyrt. Ózdi
Fiókjával (3600 Ózd, Városház tér 1.) köt szerzõdést.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen

Kormos Krisztián polgármester:
9

A 2011. július 1-2-3-án megrendezésre kerülõ városnapi program összeállt, a rendezvény
Fónagy János államtitkár fõvédnökségével kerülne megrendezésre. Az intézményeket
szeretné bevonni a szervezésbe, rendezési feladatok lebonyolításába. A szombati napon a
búcsúi szentmisére engedélyt kaptunk a Fõegyházmegyei hatóságtól. A Nádasd
települések 80 fõ körül jelezték részvételüket, nekik szállást keresett Borsodnádasdon és a
környéken.

9

Tájékoztatásul elmondja, hogy a molnárkalács sütés bemutatásával a budai várban is meg
fogunk jelenni. Fontosnak tartaná azt, hogy Borsodnádasdon hétköznap is lehessen kapni
molnárkalácsot az ide látogatók számára.
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9

2011. június 21-én szeretné megtartani a 2011 évre betervezett közmeghallgatást,
Mocsolyáson június 22-én lenne közmeghallgatás, de ez még a tárgyalások függvénye.

9

Ez év június végén, augusztus elején lesz a polgármesteri hivatalban az igazgatási szünet
megtartva, az SZMSZ alapján.

9

A BLASE a Heves megyei Labdarúgó osztályban 3. helyezést ért el, a focisták kellõen
helyt álltak, gratulál az elért helyezésért.

Dr Bohus Gábor képviselõ megérkezett, a továbbiakban jelen van az ülésteremben.
Más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.

K.m.f.

Kormos Krisztián
Polgármester

Burkovics Róbert
jegyzõ

Dr Hegedûs Zsuzsanna
Jegyzõkönyv-hitelesítõ

Sági Tibor
jegyzõkönyv-hitelesítõ
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