Készült: 2011. május 16-án 15.30 órától - 18.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének rövid úton összehívott ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri
Hivatal dísztermében
Jelen vannak:
Kormos Krisztián polgármester
dr Bohus Gábor képviselő
dr Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Dorkó György képviselő
Magyar János képviselő
Sági Tibor képviselő
Sipos Sarolta képviselő
Burkovics Róbert jegyző
Jelen vannak továbbá:
Gombos Éva pénzügyi irodavezető
Bogár András Inno Invest Kft projektmenedzser
Szabóné Nyiri Andrea jegyzőkönyvvezető
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket, külön köszönti Bogár Andrást, az Inno Invest Kft munkatársát.
Megállapítja, a képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős testületből 7 fő jelen van, a
mai ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja dr Bohus Gábor és Dorkó György
képviselőket, egyetért-e a képviselő-testület a javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetértett.
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti a Napirendet, amelyet javasol kibővíteni a 2)Bérlőkijelölési jog átruházása című
napirenddel, kéri, aki egyetért az általa módosított napirenddel, kézfeltartással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
napirendet fogadta el:

Napirend:
1) Javaslat Borsodnádasd Város tervezett szennyvízelvezetése és tisztítása
KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázati
konstrukcióhoz
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
2) Bérlőkijelölési jog átruházása a Belügyminisztérium számára
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
3)Egyebek
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1)Javaslat Borsodnádasd Város tervezett szennyvízelvezetése és tisztítása
KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázati
konstrukcióhoz
Kormos Krisztián polgármester:
Úgy gondolja, Borsodnádasd város jelentős fordulóponthoz érkezett - egyrészt
összegszerűségben, másrészt a település jövőjét illetően is jelentős. A jelenlévő Bogár András
projektmenedzser részt vett, segítséget adott az előkészítő munkálatokban,
hogy
lebonyolítsuk ezt a nagy projektet. A korábbi eredménytelenségek óvatosságra intik.
Tájékoztatásul ismerteti, hogy az előző, kétfordulós pályázatot, a jelen pályázat egyfordulós
eljárásrend szerinti konstrukció vette át. Az előkészítési konstrukció lehetőséget biztosít a
pályázat előkészítéséhez, hogy a megfelelő szakembereket tudjuk kiválasztani, hogy majd a
konkrét szám tükrében tudjuk a pályázatot megfelelőképpen beadni. Az előkészítési
folyamatban időnk és lehetőségünk van arra, hogy megfelelőképpen készítsük elő ezt a
beruházást – a tervezővel, a szakemberekkel. Ehhez szükséges jelen pillanatban a képviselőtestület döntése arra vonatkozóan, hogy beadásra kerüljön-e a KEOP 7.1.0/11. pályázat,
megszavazzuk-e az ehhez szükséges önrészt, amelyet az előterjesztés tartalmaz. Innentől
kezdve lehetőségünk van a pályázatot előkészíteni. A célunk az, hogy Borsodnádasdon
minden egyes lakóháznál bekötés legyen. Vélhetően nem lesz 100 %-os csatornázottság
településünkön. Elég hosszú, nehéz feladat áll előttünk, tanulva a korábbi esetekből, úgy
gondolja, most már nagy biztonsággal el tudunk indulni. Kéri, hogy a pályázatot, ami előttünk
kopogtat, engedjük be. Azon dolgozik, hogy a szennyvíz pályázat megvalósuljon. Átadja a
szót Bogár András részére.
Bogár András:
Borsodnádasd városnak lehetőség nyílik arra, hogy pályázatot nyújtson be és 2015-ig
megvalósítsa a szennyvíz beruházását. Fontos elemnek tartja a víziközmű társulatot, a
projekt megfelelő előkészítését. A jelen projekt egyszerű konstrukció, a szennyvízpályázat
előkészítésének költségeire lehet pályázatot benyújtani – a pályázati űrlapon kívül még egy
adatlap, aláírási címpéldány szükséges a beadáshoz. A pályázat gyors elbírálását ígérik.
Ismerteti a képviselő-testületnek az előkészítési folyamatot.
Kormos Krisztián polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást. Azt szeretné, ha a településen mindenhol új hálózat legyen, - az a
cél, hogy a régit is lecseréljük. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kéri
ismertesse állásfoglalásukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag javasolják a pályázat benyújtását, és a 7.485
eFt önrész biztosítását.
Burkovics Róbert jegyző:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésből honnan lehet fedezni az önerő mértékét, kérte
nézzék meg.
Gombos Éva pénzügyi irodavezető:
Megnézte, az önkormányzat 2011 évi költségvetésének tartalék keret terhére 20 MFt-ot
képeztünk a pályázatok megvalósítására.
Magyar János képviselő:
Több kérdés is felmerül:
- a projekt 50 MFt-os, 6,5 MFt az Áfa, azt is ki kell fizetni, ezzel számolni kell.
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- 1 Milliárd 300 eFt a szennyvíz projekt összege, ebből 300 MFt az Áfa.
- 1 Milliárd Ft-os beruházás Borsodnádasd 70 %-át fedi le. Mi lesz azzal, aki fizeti az LTP-t,
és kimarad az utcája?
Kormos Krisztián polgármester:
Még nem tudjuk, nyer-e a pályázat. Tájékoztatásul elmondja, hogy 1,5 Milliárd Ft az
összberuházás összege, önerővel együtt, amelyre az ÁFA mértéke 150 MFt. Az építés Áfa
részét finanszírozza a pályázat.
Magyar János képviselő:
Véleménye az, menjen a pályázat, mert ha most kihagyjuk, Borsodnádasdon ebben az
évezredben nem lesz a szennyvíz kiépítve. Minél gyorsabban adjuk be ezt a pályázatot, hogy
az avokációs keretből jusson.
Kormos Krisztián polgármester:
Fontosnak tartja a lakosság tájékoztatását, fel kell mérni, ki az aki kéri a szennyvizet, ki az
aki nem. A lakosság tájékoztatása érdekében egy kiadványt tervez kiadni, ezt követően
lakossági fórumot szándékozik összehívni. Borsodnádasdon a domborzat érdekes műszaki
dolgokat keletkeztet, amit meg lehet oldani. Véleménye az, amit az állam ad, azt
felelősségteljesen költsük el.
Sági Tibor képviselő:
Megütötte a fülét az, hogy új csatorna kerül kiépítésre a működőképes csatornáknál is. Újra
építünk egy működőképes rendszert? Jelenleg 22 %-os csatornahálózattal rendelkezünk, ez
fontos kérdés.
A másik az LTP-t fizető családok, akiknél nem fog kiépülni a hálózat, vissza kell adni a
pénzüket – ez veszélyt jelent.
Hallotta, hogy kis utcákban megoldott a zárt tározó, ez része lehet a pályázatnak? Ez a
megoldás jó lenne oda, ahol nem épül ki a hálózat, de fizetnek LTP-t.
Bogár András:
Meghatározásra fog kerülni, hol lesz hálózat, hol épül majd ki. Akinél nem lesz csatorna,
neki lehet egy zárt tározó. Nem utcákban, hanem területeken gondolkodunk.
Dr Bohus Gábor képviselő:
Tudomása szerint 2015-ig elvárja az Európai Unió a csatornázottságot, viszont elterjedt, hogy
a Kormány hozzányúl az LTP-hez.
Bogár Andárs:
Erről nem hallott, de utána fog nézni.
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdezi a képviselő-testületet, egyetért-e azzal, hogy az előterjesztésben szereplő határozat
szerint a KEOP 7.1.0/11. szennyvízberuházás fejlesztés előkészítése című pályázatban részt
kíván venni, kéri kézfeltartással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
51/HÖK/2011.(V.16.) számú Határozat:
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Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzatának a KEOP pályázat keretében
lebonyolítandó szennyvízberuházás igénybejelentése
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő testülete részt kíván venni a KEOP
7.1.0/11. szennyvízberuházás fejlesztés előkészítése tárgyú pályázaton, a település
szennyvíztisztítása és szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése céljából.
Megbízza a Polgármestert a pályázat beadásával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Kormos Krisztián polgármester
Határidő: értelem szerint
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület, hogy a pályázathoz a 2011 évi költségvetésben biztosítsuk az
önerőhöz szükséges 7.485 eFt-ot az előterjesztés szerint, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
52/HÖK/2011.(V.16.) számú Határozat:
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzatának a KEOP pályázat keretében
lebonyolítandó szennyvízberuházás igénybejelentése saját erő biztosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a KEOP 7.1.0/11.
szennyvízberuházás fejlesztés előkészítése tárgyú pályázat „Pályázati Űrlap” -ját az abban
foglalt adatokkal és 7.485. 000.-Ft összegű saját erővel elfogadja, és a saját erő összegét a
2011. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Pályázati Űrlap ezen határozat 1. sz. melléklete.
Felelős: Kormos Krisztián polgármester
Határidő: értelem szerint

2) Bérlőkijelölési jog átruházása

Kormos Krisztián polgármester:
A Belügyminisztérium megkereste az önkormányzatot. A rendőrség létszámát próbálja meg
feltölteni, a hivatásos állományuk számára bérbe kér önkormányzati tulajdonú ingatlant.
Javasolja az előterjesztésben szereplő gyógyszertár feletti 1 lakórészt átadni a részükre, ami
jól elszeparált, beköltözhető állapotban van.
Burkovics Róbert jegyző:
Kiegészítésként annyit mondana, hogy a bérlő kiválasztási jogot engedjük át a BM számára.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

4

53/HÖK/2011.(V.16.) számú határozat:
Tárgy: Bérlőkijelölési jog átruházása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
önkormányzat a tulajdonát képező, Borsodnádasd, Köztársaság út 112 sz. alatti Gyógyszertár
fölött lévő lakására vonatkozó bérlőkijelölési, bérlő kiválasztási jogot átengedje a
Belügyminisztérium számára, 5 évre, térítésmentesen.
A bérbeadásból befolyó bérleti díj az önkormányzatot illeti meg.
A rezsi a bérlőt terheli.
A tárgyban kötött szerződések tartalmáról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: szükség szerint
3) Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
- tájékoztatásul elmondja, hogy megoldásra vár a Botos-féle ingatlan, melyre
körvonalazza elgondolását. Ha visszajelzést kap, be fogja hozni a testület elé az
előterjesztését.
- egyeztetett a sportpálya ügyében a megyei főépítésszel. A főépítésznek sincs
ellenvetése a rendezési terv módosításával, ha a szakhatóságok elfogadják.
- Itt volt ukrán cég, akikkel további egyeztetéseket folytatott, melyet ismertet.
- Tájékoztatásul elmondja, hogy a Nádasd Kft jelentős összeggel, 20 MFt-tal
tartozik az ÉRV-nek. Kérése, gondolkozzunk közösen a megoldáson.
- A Nádasd Kft könyvvizsgálójával egyeztetni fog a szerződésének
meghosszabbítása ügyében.
- 2011. május 20-án, péntekre a 2 jegyet felajánlottak részére, amelyet szívesen átad
annak, aki szívesen elmenne az Ózdi Jazz Parádéra.
- Szombaton Túristvándiba hívták meg a Molnár fesztiválra. Ezen részt vesz
Borsodnádasd képviseletében 2 tanár, 2 idős asszony, és 2 fiatallal. Akinek van
ideje, kedve kéri, tartson velük – a kisbusszal fogunk menni.
- tájékoztatásul elmondja, hogy a helyi vállalkozókkal egyeztet a pályázati
lehetőségekről. Úgy értesült, hogy Ipacs Gábor Állateledel boltot tervez nyitni a
piactéren, Murányi Zsolttal és Fűkő Zoltánnal is egyeztet, hogy elinduljon valami
a településen.
- Az orvosi ügyeletnél 3 sofőr dolgozik. 1 fő szabadságra ment, a 2 sofőr túlórázott,
akik részére ki fogja fizetni a ledolgozott túlórát.
- Tervezi a Csurgós forrás környéki
földterületet
cserével megszerezni
önkormányzati tulajdonba, melyet szépen rendbe lehetne tenni.
- Közmeghallgatást szeretne tartani Mocsolyáson a busz ügyben. Fő elv, hogy az
iskolába a gyerekek utaztatása reggel és délután megoldott legyen. A szülők
kérése az, hogy Egerbe jelenleg problémát okoz vasárnap délután a kollégiumba
bejutni. Erről a szülők nyilatkozata szükséges, hogy megtudjuk hány gyermeket
érint. Körbe kell ezeket járni, a továbbiakban tájékoztatást fog adni a tárgyalások
előrehaladásáról.
Sági Tibor képviselő:
A menetrend szerint közlekedő autóbusz pályázatot ne írjuk ki? Esetleg beruháznánk
kisbuszba ennek megoldására?
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Kormos Krisztián polgármester:
A menetrend szerint közlekedő autóbusz pályázat 2 alkalommal ki lett írva. A kiszbuszra
pedig sofőr kell, magasak a fenntartás költségei, nincs hozzá szakértelem az
önkormányzatnál.
Dorkó György képviselő:
Fel kellene mérni, hány km-t tesz meg jelenleg Bakos és Társa Bt.
Kormos Krisztián polgármester:
Fontosnak tartja megoldani azt, hogy az iskolába bejussanak a gyerekek.
Tájékoztatásul elmondja, jelenleg 9 fűkaszával, 3 fűnyíróval dolgoznak a munkásaink a
településünk szépítése érdekében. Prioritást élvez a fő út környéke, az iskola környéke, az
Eötvös út környéke. A SZALAGRO Kft fűkaszát szállított részünkre, amit szeretne
becseréltetni egy ráülős kistraktorra, ennek nagyobb hasznát vehetnénk. Az operatív
csoportvezetők hiányoznak, területi felelősöket fog kijelölni, a hatékonyság érdekében.
Ütemrend nincs kidolgozva, amit pótolni szükséges.
Magyar János képviselő:
Mindenhol ülnek a dolgozók, ez a napi program.
Dorkó György képviselő:
A munkásoknál a normázást el lehetne indítani.
Kormos Krisztián polgármester:
Sági Tibor képviselő:
A településen útjelző táblák kihelyezését javasolja.
Kormos Krisztián polgármester:
A kereszt fele hiányzik, azt szeretné először megcsináltatni. Folyamatban van a parkoló
kialakítása a temetőben. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy ezen a héten csütörtökön
tervez rendkívüli ülést az ÉRV-s ügyben. Más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért az
ülést bezárta.
K.m.f.

Kormos Krisztián
Polgármester

Burkovics Róbert
Jegyző

Dr Bohus Gábor
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Dorkó György
Jegyzőkönyv-hitelesítő
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