Készült: 2011. szeptember 13-án
16.00 órától – 18.15 óráig megtartott, Borsodnádasd
Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város
Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak:
Kormos Krisztián polgármester
Dr Bohus Gábor alpolgármester
Dorkó György képviselõ
Magyar János képviselõ
Sági Tibor képviselõ
Sipos Sarolta képviselõ
Burkovics Róbert jegyzõ
Késett: : dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõ
Jelen vannak továbbá:
Gyõrfi Dezsõ könyvvizsgáló
Gombos Éva pénzügyi irodavezetõ
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ
Nagy Anett Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatás intézményvezetõ
Szkálosi László bizottsági tag
Hajduné Murányi Tünde Nádasd Kft ügyvezetõ igazgató
Szabóné Nyiri Andrea jegyzõkönyvvezetõ
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a képviselõ-testület határozatképes, a képviselõtestületi ülést megnyitja. A jegyzõkönyv hitelesítésére felkéri Dorkó György 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 napirendhez tartanánk magunkat. Amennyiben egyetért a
képviselõ-testület az elhangzott javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
napirendet fogadta el:
Napirend:
1. Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ- testületének 2011. évi
költségvetésérõl szóló 2/2011. (II.16.) számú rendelet módosítására.
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester, Gombos Éva pénzügyi irodavezetõ
2. Tájékoztató a Borsodnádasd Város Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásról
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester, Gombos Éva pénzügyi irodavezetõ
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3. Javaslat a helyi rendeletek elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló ..../.....
(IX. ..) önkormányzati rendelet megalkotására.
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ
4. Tájékoztató a Nádasd Kft. 2011. I. félévi gazdálkodásáról, a II. félév mûködésének
finanszírozási lehetõségeirõl
Elõterjesztõ: Hajdúné Murányi Tünde ügyvezetõ igazgató
Kormos Krisztián polgármester
5. Javaslat Borsodnádasd Város közigazgatási területén történõ települési folyékony
hulladék gyûjtésére, szállítására, ártalmatlanítására történõ együttmûködési
megállapodás megkötésére.
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
6. Javaslat EU Önerõ Alap támogatás igénylés benyújtása a KEOP-7.1.0/11-2011-0010
azonosítószámú, „Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása” címû projekt saját
forrás kiegészítésére
Elterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
7. Javaslat a KEOP-7.1.0/11-2011-0010 „Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása”
címû projekt keretében a közbeszerzés, a projektmenedzsment, a megvalósíthatósági
tanulmány és költséghaszon elemzés elkészítése, ill. a tájékoztatás- nyilvánossági
tevékenységek lebonyolítójának kiválasztására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
8. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2011. évi ÖNHIKI pályázat
benyújtásához szükséges határozat meghozatalára.
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester, Gombos Éva pénzügyi irodavezetõ
9. Beszámoló a BLASE 2010. évi tevékenységérõl
Elõterjesztõ: Kormos Gyula elnök
10. Egyebek
1) Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. évi
költségvetésérõl szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A kiadott anyagban elég részletesen szerepel a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása.
Rámutat arra, hogy 2011. évben az önkormányzat racionálisan és takarékosan gazdálkodott,
amely miatt csökkent a költségvetési hiány összege, ez év végére még kedvezõbb számokat
fog mutatni. Kéri a bizottságok ismertessék véleményeiket.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadni a tájékoztató anyagban szereplõ
számokat.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3 igennel elfogadásra javasolja az elõterjesztést a
képviselõ-testületnek.
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Dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõ megérkezett az ülésterembe, a továbbiakban jelen van.
Kormos Krisztián polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselõ-testület teljes létszámmal folytatja a munkáját. Átadja Gyõrfi
Dezsõ könyvvizsgálónak a szót.
Gyõrfi Dezsõ könyvvizsgáló:
Átnézte a képviselõ-testület 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló anyagot,
amelybõl megállapítja, hogy Borsodnádasd Város Önkormányzatánál stabil gazdálkodás
folyik, ezt tovább kell folytatni. Ez köszönhetõ egyrészt az át- és kiszervezésnek, bizonyos
feladatok másképp kerültek megszervezésre. Hangsúlyozza, hogy a beszámoló megbízható,
valós képet mutat, a város stabil pénzügyi helyzetben van. Eddig az EU-s támogatások nem
jelentek meg az anyagban, kéri ezt korrigálni.
Gombos Éva pénzügyi irodavezetõ:
Az EU-s pályázatok átvezetésre kerültek az ûrlapokra, már szerepel az anyagban.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
2011. évi költségvetésérõl szóló 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:
12/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 2/2011.(II.16.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
(teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi)

2) Tájékoztató a Borsodnádasd Város Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásról
Kormos Krisztián polgármester:
Az elõttünk lévõ anyag nagyságrendileg megegyezik az elsõ napirendi pontban szereplõvel.
Jól tükrözve mutatja százalékos formában hogy állunk annak teljesítésében. Kiemeli, próbál
elõre gondolkodni, amely a mai világban problémás. Összességében elmondhatja, hogy jól
állunk az 2011. I. féléves adatokat tekintve, a lehetõségeinkhez mérten költséghatékonyan,
racionálisan gazdálkodunk. Az elõterjesztésbõl kitûnik, hogy költséghatékonyan
gazdálkodunk. A vízszolgáltatás és szennyvízszolgáltatás átadása a képviselõ-testület döntése
alapján megtörtént az ÉRV Zrt részére. Mint már az elõzõ napirendnél is elmondta, a
költségvetési hiány összege csökkent, bízik benne hogy megfontolt döntéseinkkel további
megtakarításokat tudunk elérni. Kéri az anyagról ismertessék a bizottságok állásfoglalásukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot. Elhangzott az ülésen, hogy a költségvetési
hiány év végére fog módosulni, továbbá az, hogy amit beterveztünk év elején, azt nem muszáj
elkölteni, meg kell szorítani továbbra is a kiadásokat. Végül a Pénzügyi Bizottság javasolja
elfogadásra az elõterjesztést.
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Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3 igennel javasolja elfogadásra.
Gyõrfi Dezsõ könyvvizsgáló:
Elmondta az önkormányzat helyzetét, többet nem kíván hozzá fûzni.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület, Borsodnádasd Város Önkormányzat 2011. I. féléves
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
101/HÖK/2011. (IX.13.) számú határozat:
Tárgy: Tájékoztató Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.
féléves gazdálkodásáról
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2011. évi költségvetésének I.
féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megvitatta, és azt elfogadta.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerû
3) Javaslat a helyi rendeletek elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló
..../..... (IX. ..) önkormányzati rendelet megalkotására
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót Burkovics Róbert jegyzõ részére.
Burkovics Róbert jegyzõ:
Az elõterjesztés lényege, törvényi kötelezettség írja elõ, hogy az elõzetes hatásvizsgálatról
rendeletet kell alkotni a képviselõ-testületnek, a hatásvizsgálat mikéntjét szabályozta le, erre
készült az elõterjesztés. Ez egy plusz dokumentációt fog jelenteni a rendeletek elfogadása
elõtt.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság tudomásul vette, elfogadásra javasolja
elõterjesztést.

a törvény által elõírt

Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3 igennel elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület, a helyi rendeletek elõkészítésében való társadalmi részvételrõl
szóló önkormányzati rendelet-tervezet megalkotásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:
13/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelet
A helyi rendeletek elõkészítésében való társadalmi részvételrõl
(teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi)
4) Tájékoztató a Nádasd Kft. 2011. I. félévi gazdálkodásáról, a II. félév
mûködésének finanszírozási lehetõségeirõl
Kormos Krisztián polgármester:
Szeretné a Nádasd Kft I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a képviselõ-testület elé
tárni, lássuk, hogy hol áll a kft és lássuk a jövõképet. Mindannyiunk számára ismeretes
már a kft helyzete. Az elõzõ félév még az elõzõ ügyvezetéssel történt. Az elõttünk lévõanyag
nagyon szépen és részletesen elénk tárja az ez évi I. féléves gazdálkodást, és a II. félévt. 2011.
július 1-tõl a víz- és csatornaszolgáltatást az ÉRV Zrt. vette át. Komplexen át kell gondolni,
hogy az önkormányzat milyen feladatok ad a kft-nek. Jelen pillanatban tisztán látszik, hol áll
a kft, minden költség a felszínre került. A következõ félévben a kft további mûködése
érdekében javasolja átadni a Nádasd Kft részére a szubvenciót. Az anyagból látható, hogy a
két szomszédos önkormányzat elég jelentõs összeggel tartozik a kft-nek, konkrét
megállapodás tervezettel fogja megkeresni a polgármester kollégákat. A jövõ évet tisztán
látható állapottal szeretné indítani. Átadja a szót a Nádasd Kft. ügyvezetõ igazgatója részére.
Hajduné Murányi Tünde ügyvezetõ igazgató:
A Nádasd Kft szöveges tájékoztató anyagát kiegészítené azzal, hogy kimaradt az anyagból,
hogy van iparûzési adótartozásuk, ami folyamatban van, hogy lecsökkentsék, A követelések
beszedése érdekében kimentek a tartozásról a levelek a nagyobb tartozóknak, várja hogy mit
fognak reagálni.
Kormos Krisztián polgármester:
Kérné ismertessék a napirendre vonatkozóan a bizottságok az állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, az ülésen vita alakult ki.A bizottság
véleménye, hogy nem tûrhetjük tovább a tartozásokat, be kell hajtani - a 9,3 eFt készpénz
állománnyal keményen kell foglalkozni, a követeléseket rendbe kell tenni. A bizottság
javaslata, hogy a Nádasd Kft november hónapra készítse el az üzleti tervét, és a kft további
mûködése érdekében adjuk át a szubvenciót, ami megoldja a kft kifzetéseit. Kérdése, hol tart
a kft-vel kapcsolatos rendõrségi ügy, gyakorlatilag több 10MFt-ról van szó és ebbõl semmit
sem látunk.
Kormos Krisztián polgármester:
Tudomása szerint a Nádasd Kft-vel kapcsolatos rendõrségi ügy, ügyészi szakaszban tart
jelenleg.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az elõterjesztést.
Borsodnádasdon ára volt annak, hogy eredményt értünk el. Nem engedhetjük meg, hogy a
környezõ települések tartozzanak nekünk, kemény eszközzel javasol fellépni ellenük.
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Dr Bohus Gábor alpolgármester:
Foglalkozni kell azzal, hogy a Nádasd Kft-nek bevétele legyen. Addig kell foglalkozni a
tartozással, amíg van mibõl, van rá képesség - ezért azonnal lépni kell a kintlévõség
behajtásában, ebben szívesen segítséget ad ingyen és bérmentve az apparátusával. Ha befolyik
2 MFt, az is nagyon jó lenne az önkormányzat számára.
Magyar János képviselõ:
Szerinte komoly alapokra kell helyezni a tartozás behajtását.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért a képviselõk által tett javaslatokkal, elkezdjük a tartozás behajtását - reméli lesz
ebben elõrelépés. Azért azt el szeretné mondani, hogy a jelenlegi ügyvezetõvel napi szinten jó
kommunikációs kapcsolatban van, megköszöni az önkormányzati tanácsadó munkáját is.
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ Nádasd Kft 2011. I. féléves
beszámoló elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
102/HÖK/2011. (IX.13.) számú határozat:
Tárgy: Nádasd Kft 2011. I. féléves mûködésérõl szóló tájékoztató és a
mûködési koncepció elfogadása

II. féléves

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Nádasd Kft. 2011. I. féléves
mûködésérõl szóló tájékoztatót és a II. féléves mûködés koncepcióját a melléklet szerint
elfogadja.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi vízárkompenzáció
elnyert 4.577.500 Ft támogatást utalja át a Nádasd Kft. részére.

I. félévére

Felelõs: Polgármester, ügyvezetõ igazgató
Határidõ: értelemszerû

5) Javaslat Borsodnádasd Város közigazgatási területén történõ települési
folyékony hulladék gyûjtésére, szállítására, ártalmatlanítására történõ
együttmûködési megállapodás megkötésére
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy az ivóvíz és szennyvízszolgáltatást 2011. július 1. naptól az ÉRV.Zrt. átvette.
A szennyvízszippantást tekintve, ez egy veszteséget termelõ ágazat – a szippantó telepen a
tisztítás plusz költséggel jár. Az ÉRV-vel elkezdte a további tárgyalást, árajánlatot kért a
szippantó autó megvásárlására vonatozóan. A beérkezett ajánlat szerint az ÉRV Zrt. átvenné
a jelenleg a kft-nél lévõ alkalmazottat és a szippantó gépjármûvet megvásárolná 300.000 Ft+
Áfa áron. A kapott pénzt a tartozás csökkentésére fordíthatjuk. Ismerteti, hogy a Citroen
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személygépjármûvet is átveszi a kft-tõl az ÉRV Zrt. Tájékoztatásul elmondja, hogy az ÉRV
Zrt-vel kötött szerzõdésben szerepel az ügyfélfogadás is, kedden és csütörtökön 8.00 órától
14.00 óráig lenne Borsodnádasdon ügyfélfogadás a kft helyén. Kéri a bizottságok ismertessék
a napirenddel kapcsolatos állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kevesellte a szippantó autóra érkezett árajánlatot, viszont
egy létszámot átvesznek, ezért a megállapodást elfogadásra javasolja.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a napirendet. Az ülésen pár
technikai kérés merült fel. Az egyik, hogy a szippantás megrendelést az önkormányzat gyûjtse
össze, a másik, hogy a szippantóautón lévõ borsodnádasdi dolgozó heti egy alkalommal
10.00 órától 17.00 óráig dolgozzon, mert erre lakossági igény van, és délután ne a
másfélszeres szorzóval növekedjen a díj.
Kormos Krisztián polgármester:
A lakossági igényeket fel fogjuk méretni.
Hajduné Murányi Tünde ügyvezetõ igazgató:
Elmondja, hogy volt olyan lakos, aki 15.00 óra után, 16.00 órakor kérte a szippantást.
Dorkó György képviselõ:
Jó lenne a lakosságot tájékoztatni, ezért a Szuperinfóval egy pótoldalon tegyük közzé az
ÉRV ügyfélszolgálatról. Most az ÉRV Zrt mindenkinek 3 m3-t vízdijat számlázott ki, amiatt
sokan panaszkodnak.
Kormos Krisztián polgármester:
A törvényben szabályozott mértékû díjat számlázott az ÉRV Zrt., mivel megfelelõ adatbázist
nem kapott az elõzõ ügyvezetõ igazgatótól az átadás-átvételkor. A mai ülésen felmerült
ötleteket rögzítettük, amelyeket át fog adni az ÉRV Zrt részére. Egyetért-e a képviselõtestület az elõterjesztésben szereplõ folyékony hulladékkal kapcsolatos együttmûködési
megállapodási javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
103/HÖK/2011. (IX.13.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasd Város közigazgatási területén történõ települési folyékony
hulladék gyûjtésére, szállítására, ártalmatlanítására történõ együttmûködési
megállapodás megkötése.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ- testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasd
Városi településen keletkezett települési folyékony hulladék gyûjtésére, szállítására,
ártalmatlanítására 2011. október 1.-tõl határozatlan idõre együttmûködési megállapodást köt
az ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízmûvek Zrt.-vel.
A Képviselõ- testület felhatalmazza a polgármestert az együttmûködési megállapodás
megkötésére.
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A Képviselõ- testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a Nádasd Kft. vezetõjét, hogy
a további folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos megállapodásokat bontsa fel, az átadásátvételi eljárást folytassa le.
Felelõs: Polgármester, Nádasd Kft. ügyvezetõ igazgató
Határidõ: 2011. október 1.
Szkálosi László és Hajdúné Murányi Tünde az ülésterembõl távozott.
6) Javaslat EU Önerõ Alap támogatás igénylés benyújtása a KEOP-7.1.0/11-20110010 azonosítószámú, „Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása” címû
projekt saját forrás kiegészítésére
Kormos Krisztián polgármester:
Az elõterjesztés lényege, hogy a KEOP-7.1.0/11-2011-0010 „Borsodnádasd Város
szennyvízcsatornázása” pályázatra nyertünk pályázati támogatást – a saját forrás
kiegészítésére kér mindenkit, hogy hozzuk meg a döntést. Kéri a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, a 7.485 eFt önerõhöz 3.742.500 Ft-ra lehet
pályázni, amit támogattak.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3 igennel támogatta a javaslatot.
Kormos Krisztián polgármester:
A határozati elõterjesztésnek megfelelõen, egyetért-e a képviselõ-testület a javaslattal, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
104/HÖK/2011. (IX.13.) számú határozat:
Tárgy: EU

Önerõ Alap támogatás igénylés benyújtása a KEOP-7.1.0/11-2011-0010
azonosítószámú, „Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása” címû projekt saját forrás
kiegészítésére

Borsodnádasd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az önkormányzatok és jogi
személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011.
évi támogatásának rendjérõl szóló 15/2011. (IV.22.) BM rendelet alapján EU Önerõ Alap
támogatásra.
Az EU Önerõ Alap támogatás igénylésére benyújtott pályázat a KEOP-7.1.0/11-2011-0010
azonosító számú, „Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása” címû projekt
megvalósításához szükséges önerõ kiegészítésére vonatkozik.
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A „Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása” tárgyú projekt Támogatói okirat szerinti
összes bekerülési költsége nettó 49 900 000 Ft, melyhez az Önkormányzatnak 7 485 000 Ft
önerõt szükséges biztosítani.
Az Önkormányzat az önerõ összegét az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló
2/2011.(II.16.) önkormányzati rendeletének 1. sz. melléklet 2. sz. táblázat 3.2 céltartalék
terhére biztosítja a fejlesztés teljes idõtartamára.
A tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, és pénzügyi forrásainak összetétele az alábbiak
szerint alakul:
Pénzügyi ütemezés
Tevékenységek
Projektmenedzsment
Közbeszerzés
Tanulmányok és vizsgálatok
elkészítése
Tervezés
Tájékoztatás, nyilvánosság
Egyéb
Összesen:

2011
3 500 000 Ft
2 000 000 Ft
0

2012
1 500 000 Ft
3 000 000 Ft
5 000 000 Ft

Összesen
5 000 000 Ft
5 000 000 Ft
5 000 000 Ft

10 000 000 Ft
1 500 000 Ft
0 Ft
17 000 000 Ft

22 900 000 Ft
500 000 Ft
0 Ft
32 900 000 Ft

32 900 000 Ft
2 000 000 Ft
0 Ft
49 900 000 Ft

Forrásösszetétel
Önerõ
Támogatás
Összes költség

2011
2 550 000 Ft
14 450 000 Ft
17 000 000 Ft

2012
4 935 000 Ft
27 965 000 Ft
32 900 000 Ft

Összesen
7 485 000 Ft
42 415 000 Ft
49 900 000 Ft

Borsodnádasd Város Önkormányzata a 15/2011. (IV.22.) BM rendelet értelmében EU Önerõ Alap
támogatásra 3 742 500 Ft összegben nyújt be igényt.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: 2011. október 1.

7) Javaslat EU Önerõ Alap támogatás igénylés benyújtása a KEOP-7.1.0/11-20110010 azonosítószámú, „Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása” címû projekt
saját forrás kiegészítésére
Kormos Krisztián polgármester:
A KEOP-7.1.0/11-2011-011. „Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása” címû pályázat
keretében, egyszerû, meghívásos eljárásban bekértük az elõterjesztésben szereplõ táblázatok
szerint az ajánlatokat, egyértelmûen a legalacsonyabb ajánlatot hoztuk be kiválasztásra. Kéri a
napirenddel kapcsolatosan a bizottságok ismertessék állásfoglalásukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a legkedvezõbb ajánlatokat javasolja elfogadásra.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a napirendet és szintén a
legkedvezõbb ajánlatokat javasolja kiválasztani a képviselõ-testület számára.
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Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület az 1. sz. határozati javaslat alapján a CEU Tender Kft kerüljön
a közbeszerzés tevékenység lebonyolítójának kiválasztásra, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
105/HÖK/2011. (IX.13.) számú határozat:
Tárgy: a KEOP-7.1.0/11-2011-0010 „Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása” címû
projekt keretében a közbeszerzés tevékenység lebonyolítójának kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzata a KEOP-7.1.0/11-2011-0010 „Borsodnádasd Város
szennyvízcsatornázása” címû projekt keretében a közbeszerzési tevékenység beszerzésére
lefolytatott eljárást eredményesnek tekinti. A közbeszerzési tevékenység elvégzésével
kapcsolatban nyertes ajánlattevõ a legalacsonyabb összegû ajánlatot adó CEU Tender Kft.
(1016 Budapest, Avar u. 8/B.).
A képviselõ testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevõvel a szerzõdés
megkötésében eljárjon.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: 2011. szeptember 30.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület a 2. sz. határozati javaslat alapján az InnoInvest Kft kerüljön a
projektmenedzsment tevékenység lebonyolítójának kiválasztására, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
106/HÖK/2011. (IX.13.) számú határozat:
Tárgy: a KEOP-7.1.0/11-2011-0010 „Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása” címû
projekt keretében a projektmenedzsment tevékenység lebonyolítójának kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzata a KEOP-7.1.0/11-2011-0010 „Borsodnádasd Város
szennyvízcsatornázása” címû projekt keretében a projektmenedzsment tevékenység
beszerzésére lefolytatott eljárást eredményesnek tekinti. A projektmenedzsment tevékenység
elvégzésével kapcsolatban nyertes ajánlattevõ a legalacsonyabb összegû ajánlatot adó
InnoInvest Kft. (4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 3. 1/4.).
A képviselõ testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevõvel a szerzõdés
megkötésében eljárjon.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: 2011. szeptember 30.
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Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület, hogy a 3. sz. határozati javaslat szerint a Forrás Unió Kft
kerüljön kiválasztásra a megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés
elkészítésére, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
107/HÖK/2011. (IX.13.) számú határozat:
Tárgy: a KEOP-7.1.0/11-2011-0010 „Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása” címû
projekt keretében Megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés
elkészítése tevékenység lebonyolítójának kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzata a KEOP-7.1.0/11-2011-0010 „Borsodnádasd Város
szennyvízcsatornázása” címû projekt keretében a Megvalósíthatósági tanulmány és Költséghaszon elemzés elkészítése tevékenység beszerzésére lefolytatott eljárást eredményesnek
tekinti. A Megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés elkészítése tevékenység
elvégzésével kapcsolatban nyertes ajánlattevõ a legalacsonyabb összegû ajánlatot adó Forrás
Unió Kft. (1082 Budapest Nap u. 29. II/12.)
A képviselõ testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevõvel a szerzõdés
megkötésében eljárjon.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: 2011. szeptember 30.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület, hogy a 4. számú határozati javaslat szerint a HAJDÚ-PR-KOKft kerüljön kiválasztásra a tájékoztatás, nyilvánosság tevékenység lebonyolítására, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
108/HÖK/2011. (IX.13.) számú határozat:
Tárgy: a KEOP-7.1.0/11-2011-0010 „Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása” címû
projekt keretében Tájékoztatás, nyilvánosság tevékenység lebonyolítójának
kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzata a KEOP-7.1.0/11-2011-0010 „Borsodnádasd Város
szennyvízcsatornázása” címû projekt keretében a Tájékoztatás, nyilvánosság tevékenység
beszerzésére lefolytatott eljárást eredményesnek tekinti. A Tájékoztatás, nyilvánosság
tevékenység elvégzésével kapcsolatban nyertes ajánlattevõ a legalacsonyabb összegû ajánlatot
adó HAJDÚ-PR-KO Kft. (4060 Balmazújváros, Batthyány utca 24.)
A képviselõ testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevõvel a szerzõdés
megkötésében eljárjon.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: 2011. szeptember 30.
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8) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2011. évi ÖNHIKI pályázat
benyújtásához szükséges határozat meghozatalára.
Kormos Krisztián polgármester:
Az ÖNHIKI benyújtására az jogosítja fel az önkormányzatot, hogy az ÉRV Zrt. felé
tartozásunk van, reméli pozitív elbírálásban részesülünk. Kéri a bizottságok állásfoglalását e
kérdésben.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyértelmûen javasolja a pályázat benyújtását.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és javasolja az Önhiki benyújtását,
bízik abban, hogy eredményes lesz.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ ÖNHIKI pályázat benyújtásával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
109/HÖK/2011. (IX.13.) számú határozat:
Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtása
1. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság 2011.
évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja
alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatására.
2. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következõ nyilatkozatot teszi:
I.

a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-én 1000 fõ,
vagy a feletti.

II.

a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérõl döntött, és 2011.
évben ilyen jogcímen 19 600 ezer forint összegû bevételt tervez.

III.

Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendeletét 21 298 ezer
forint összegû mûködési célú hiánnyal fogadta el.

IV.

Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja
meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felsõ
határát.

V.

b) Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelezõ könyvvizsgálatra
kötelezett.
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c) Kötelezõ könyvvizsgálat esetén az
zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

önkormányzat

2010.

évi

Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
9) Beszámoló a BLASE 2010. évi tevékenységérõl
Kormos Krisztián polgármester:
Elõljáróban elmondja, hogy a városnap megrendezése kapcsán a sport egyesülettõl segítséget
kaptunk. A 2010. évi támogatást átadtuk az egyesület részére, ami az elõterjesztésbõl látható,
hogy el is lett költve. Érdekes aspektus, hogy a BLASE Heves megyében focizik, ez is olyan
döntés volt, ami költség csökkentést eredményezett a sport számára. Kiemeli, hogy a magas
bírói díjat is ki kell fizetni. Átadja a szót Kormos Gyula SE elnök számára.
Kormos Gyula SE elnök:
Tájékoztatja a képviselõ-testületet arról, hogy a futball bajnokságban a felnõttek 3., az ifi
csapat pedig 2. helyezést ért el, úgy érzi, hogy helyén vannak sport szempontból. A mostani
bajnokságban is reális esélyt lát a nyerésre. Szeretne két fõt kérni az önkormányzattól a
mezek mosására, és a pálya rendezésére.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a sport anyagát - megállapították, hogy a bírói díjra magas
összeget fizetünk – javasolják elfogadásra a sport beszámolóját a képviselõ-testületnek.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a tájékoztató anyagát, amelyet
elfogadásra javasol. Úgy látja, hogy 450 km buszórát spórolt meg a sportegyesület – jó
irányba fejlõdtek.
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatásként ismerteti, hogy az SE anyagi irányú támogatására pályázati lehetõség után
nézett, és megkeresi az elõremutató megoldást közhasznú foglalkoztatás ügyében is. Ezt
követõen kérdezi, hogy a BLASE 2010 évi tevékenységérõl szóló tájékoztatót elfogadja-e a
képviselõ-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
110/HÖK/2011. (IX.13.) számú határozat:
Tárgy: Beszámoló
bemutatásáról

a Borsodnádasdi Labdarúgó Club 2010. évi tevékenységének

Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testület a Borsodnádasdi Labdarúgó Club
2010. évi tevékenységérõl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelõs: BLC elnöke
Határidõ: értelemszerûen
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10) Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Borsodnádasd Város Önkormányzatának közbeszerzési tervét módosítani kell, amelyet
részletesen
ismertet.
A
KEOP-7.1.0/11-2011-011.
„Borsodnádasd
Város
szennyvízcsatornázása” címû pályázatot megnyertük, az elõkészítés részeként 32.900 eFt
tervezési költséget a közbeszerzési terv módosításában szerepeltetni kell, ez ügyben a
megfelelõ lépéseket is meg kell tenni. Kérdezi a képviselõ-testületet, egyetért-e az
ismertetett közbeszerzési terv módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
111/HÖK/2011. (IX.13.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terv módosításának
elfogadása.
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Borsodnádasd Város
Önkormányzat a melléklet szerinti 2011. évi közbeszerzési tervének módosítását elfogadja.
Felelõs: Kormos Krisztián polgármester
Határidõ: értelemszerûen
Kormos Krisztián polgármester:
Még mindig a szennyvízcsatornázási pályázat ügyében kellene egy döntést meghozni. A
tervezés elõtt ismerni kellene, hogy a meglévõ szennyvízhálózat biztonsággal üzemeltethetõ-e
vagy teljesen új hálózatot és szennyvíztelepet szükséges-e építeni. Korábban - a régebbi
pályázat benyújtása elõtt – felmérték már ugyan a jelenlegi hálózatot, de ezen felmérésre nem
lehet alapozni az újabb tervezést. Javasolja, hogy a képviselõ-testület a Borsodnádasdon
meglévõ üzemelõ szennyvízcsatorna hálózat és a Lemezgyár gyártelepi és lakótelepi
szennyvíztisztító telep felülvizsgálati dokumentációjának elkészítésével és engedélyezésével
tervezõ céget bízzon meg és erre nettó 200.000 Ft-ot hagyjon jóvá. Kérdés, hozzászólás nem
volt. Aki a javaslattal egyetért, kéri kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
112/HÖK/2011. (IX.13.) számú határozat:
Tárgy: A Borsodnádasd Városi meglévõ, üzemelõ szennyvízcsatorna hálózat és Lemezgyár
gyártelepi és lakótelepi szennyvíztisztító telep felülvizsgálati dokumentációjának elkészítésére
és engedélyezésére tervezõ megbízása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a borsodnádasdi meglévõ üzemelõ szennyvízcsatorna hálózat és Lemezgyár gyártelepi
és lakótelepi szennyvíztisztító telep felülvizsgálati dokumentációjának elkészítésére és
engedélyeztetésére tervezõ céget bízzon meg, legfeljebb 200.000 Ft nettó összeg erejéig.
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Egyúttal felhatalmazzák a polgármestert a tervezõi szerzõdés aláírására.
Felelõs: Kormos Krisztián polgármester
Határidõ: 2011. szeptember 23.
Kormos Krisztián polgármester:
9 Demecser Város Önkormányzata 2011.szeptember 30-án, október 1-én,
október 2-án Városnapi Ünnepséget és Káposztás Napokat rendez, amelyre
meghívást kaptunk.
9 2011. október 15-én szüreti bált szeretne rendezni a képviselõ-testület a
hivatallal, ahol a lakosok is részt vehetnének, errõl még további egyeztetés és
igényfelmérés szükséges.
Magyar János képviselõ:
A szociális étkeztetésnél visszaélésrõl hallott, ezért kérte hogy jelen legyen a mai ülésen
Nagy Anett intézményvezetõ. Javasolja kivinni az igénylõknek az ebédet, csak az kapja meg,
aki igényli, fiktív nevek ne legyenek bejelentve. Idõben kell lépni, ez komoly dolog, felhívja a
figyelmet arra, hogy csak a jogosult kapja meg az ebédet, ne más. Nem ártana, ha az
alapszolgáltatás irodán lévõ dolgozók nem az irodában lennének, segítenének a
családgondozásban.
Nagy Anett intézményvezetõ:
Minden esetben megvizsgálja a beérkezett kérelmet, hogy jogosult-e a kérelmezõ a szociális
étkeztetésre, aminek most 145 Ft az ára. A helyi rendelet nem szabályozza le, ki veheti át az
ebédet. Szívesen utána néz a bejelentésnek, végig járja az étkezõket. A családsegítésnél 3 fõ, a
gyermekjólétnél 1 fõ van alkalmazásban, leírja a jogszabály hány fõre van szükség. Ismerteti
a dolgozók feladatát, munkáját.
Dorkó György képviselõ:
A családon belül nehéz ellenõrizni a szociális étkeztetést.
Magyar János képviselõ:
Az ÉMÁSZ összetörte az utat a Táncsics úton, 3-400 eFt-os kárt csinált. Jön az esõ, ott sár
lesz. A dolgozóink feltúrták a Táncsicson a járdát, átgondolatlan volt, 4 ember ott dolgozik.
Dr Bohus Gábor alpolgármester:
Az áteresz a szennyvíztelep elõtti fõúton nem megfelelõen lett megcsinálva.
Kormos Krisztián polgármester:
A mûszaki tervezõnek jelezte a problémát, van egy hónap a technológia alapján a
helyreállítási munkálatokra.
Sipos Sarolta képviselõ:
A lakosság tájékoztatása érdekében az ételes autóra javasol hangosítót szereltetni. Ha
rendezvény van a településen, kevesen vannak, akkor így jobban értesülne mindenki.
Burkovics Róbert jegyzõ:
Nem azért vannak kevesen, mert nem tudunk róla, hanem mert közömbösek az emberek –
olyan nagyok az emberek egyéni problémái, hogy nem kívánkoznak közösségbe. Az autó nem
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állhat meg minden kapuba, hogy végighallgassák, pénzpazarlásnak tartja. Ami érdekli az
embereket, az futótûzként terjed.
Kormos Krisztián polgármester:
A hangosítóról árajánlatot szeretne elõbb látni. A lakosság tájékoztatása érdekében egy
borsodnádasdi kiadvány megjelentetését tartja jónak, mert az mindenkihez eljut.
Több javaslat, indítvány nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.

K.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyzõ

Dorkó György
jegyzõkönyv-hitelesítõ

Sági Tibor
jegyzõkönyv-hitelesítõ
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