Készült: 2011. június 23-án
15.00 órától - 18.30 óráig a 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 képviselõ
dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõ
Dorkó György képviselõ
Magyar János képviselõ
Sági Tibor képviselõ
Sipos Sarolta képviselõ
Mizseiné Bóta Tünde bizottsági tag
Szkálosi László bizottsági tag
Burkovics Róbert jegyzõ
Jelen vannak továbbá:
Kelemenné dr Rédai Ildikó általános hatósági irodavezetõ
Érsek Henrietta szociális ügyintézõ
Dr Bögös Éva okmányiroda-vezetõ
Gombos Éva pénzügyi irodavezetõ
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ
Szabóné Nyiri Andrea jegyzõkönyvvezetõ
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, a képviselõ-testület határozatképes, mivel a 7 fõs
testületbõl 7 fõ jelen van, a mai ülést megnyitja. A jegyzõkönyv hitelesítésére felkéri
Hitelesítõ Sági Tibor és dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõket, egyetért-e a képviselõ-testület a
javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal a javaslatot
elfogadta.
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplõ napirendi pontot ismerteti. Amennyiben egyetért a
képviselõ-testület a napirendi ponttal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület 7 igen szavazattal az alábbi
napirendet fogadta el:
Napirend:
1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a szociális
ellátásokról szóló 5/2009.(III.27.) rendelet módosítására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ
2. Javaslat a képviselõ-testület szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
7/2011.(III.25.) önkormányzati rendeletének módosítására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert Jegyzõ, irodavezetõk
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3. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2010 évi mûködésérõl, a körzeti igazgatási
feladatokról (Okmányiroda, Gyámhivatal)
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert Jegyzõ, irodavezetõk
4. Javaslat állami vagyon ingyenes átruházásának kérelmére
tekintetében
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester

a Petõfi téri járdák

5. Javaslat a „A borsodnádasdi ÁMK Móra Ferenc Általános Iskola felszerelése IKT
eszközökkel a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0599 pályázat keretében” tárgyú egyszerû
közbeszerzési eljárásban a szállító kiválasztása
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
6. Javaslat ÉRV ivóvíz és szennyvíz üzemeltetési jog átadásával kapcsolatosan
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián Polgármester
7. Javaslat az önkormányzati földterületek
tömbösítésére
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester

tulajdonszerkezetének

átalakítására,

8. Javaslat alpolgármester megválasztására (zárt ülés keretében)
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
9. Egyebek
1) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a szociális
ellátásokról szóló 5/2009.(III.27.) rendelet módosítására
Burkovics Róbert jegyzõ:
Ismerteti, hogy a szociális iroda elkészítette a szociális ellátásokról szóló 5/2009.(III.28.)
önkormányzati rendelet módosítását, amely a törvényi lehetõség alapján a bérpótló juttatásra
való jogosultság egyéb feltételeként elõírhatja a kérelmezõ vagy az ellátásban részesülõk
részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó szabályokat.
Más
településeken ez már mûködik. A rendelet célja, hogy a lakókörnyezetünk szebbé,
élhetõbbé váljon, 2011. július 1-tõl tervezik bevezetni. Mivel a polgármesteri hivatal
emberhiánnyal küzd, a gyakorlati kivitelezésben polgármesterrel, képviselõkkel részt kíván
venni. Rámutat arra, hogy az érintetteket errõl értesíteni kell.
Kelemenné dr Rédai Ildikó:
Széles körre kívántuk a rendeletet kiterjeszteni. A rendeletben konkrétan meghatározásra
kerültek a lakókörnyezet tisztántartására és rendezettségére vonatkozó szabályok.
Kormos Krisztián polgármester:
Tárgyalta a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a napirendet , kéri ismertesse álláspontját.
Sági Tibor elnök:
Hasznos, hogy bevezessük ezt a szociális rendeletet, jó kezdeményezésnek tartja. Szívesen
rendelkezésre áll ebben a munkában, mindannyiunk érdeke a lakókörnyezet szebbé tétele. A
Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra, 4 igen szavazattal.
Magyar János képviselõ:
Ez alapos, jól felkészült rendelet, amit senki nem fog betartani és betartatni. Aggálya az, hogy
lesz végrehajtva? Sokan laknak ott, ahova be sincs jelentkezve, amit nehéz kezelni.
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Kelemenné dr Rédai Ildikó:
Benne van a rendeletben, ahol életszerûen tartózkodik, arra vonatkozik a szabályozás. Ez nem
büntetés, a lakosságot próbálja élhetõbb környezet kialakítására sarkalni. A polgármesteri
hivatalból felváltva fognak kijárni ellenõrizni. Az a véleménye, ha már egy porta
rendezettebb, már eredményt értünk el.
Dorkó György képviselõ:
Errõl a rendeletrõl a lakosokat tájékoztatni kellene.
Kormos Krisztián polgármester:
Véleménye szerint elõrelépést akkor tudunk elérni, ha van egy megalkotott rendeletünk – ez
alapján teremtsük meg annak a lehetõségét, hogy városunkban gondozott lakókörnyezet
kerüljön kialakításra. Az ellenõrzésben szívesen részt vesz, nem rest családokhoz kimenni.
Tervei között szerepel egy heti rendszerességgel megjelenõ borsodnádasdi lap megjelentetése,
a lakosok tájékoztatása érdekében.
Dr Bohus Gábor képviselõ:
Fél év múlva térjünk vissza arra, milyen eredménye lett ennek a rendeletnek.
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdezi, van-e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatosan? –észrevétel nem hangzott el.
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben kiküldött szociális rendelet módosításának
elfogadásával?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
10/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelet
A Szociális ellátásokról szóló 5/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi)
2) Javaslat a képviselõ-testület szervezeti és mûködési
7/2011.(III.25.) önkormányzati rendeletének módosítására

szabályzatáról

szóló

Burkovics Róbert jegyzõ:
Ismerteti, hogy a kiküldött elõterjesztésben szereplõ, képviselõk szervezeti és mûködésérõl
szóló 7/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítása két dolog miatt vált szükségessé.
Az egyik az, hogy a jegyzõ helyettesítését a rendeletbõl hatályon kívül kell helyezni, a másik
apropója a polgármester fogadóórák módosításának átvezetése. A két változást tartalmazó
elõterjesztést megkapták a képviselõk, kéri a javaslat elfogadását.
Magyar János képviselõ:
Városok vagyunk, aljegyzõnek lennie kellene.
Kormos Krisztián polgármester:
Megvizsgáljuk az aljegyzõ pályázati kiírás lehetõségét. Kérné ismertesse a bizottság
állásfoglalását.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 4 igennel elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
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Kormos Krisztián polgármester:
Kérdezi, van-e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatosan? –észrevétel nem hangzott el.
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben kiküldött rendelet módosításának
elfogadásával?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
11/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelet
A képviselõ-testület szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 7/2011.(III.25)
önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi)
3) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2010 évi mûködésérõl, a körzeti igazgatási
feladatokról (Okmányiroda, Gyámhivatal)
Burkovics Róbert jegyzõ:
Tájékoztatásul elmondja, hogy minden évben tájékoztatja a képviselõ-testületet a
polgármesteri hivatal munkájáról. A kiküldött anyagban irodánként került ismertetésre a
polgármesteri hivatal mûködése. Még nincs pontos tudomása az államigazgatás jövõjérõl,
illetve a járási hivatalok felállásáról, hatásköreirõl – ha bármilyen információt megtud, arról
tájékoztatni fogja a képviselõket. Történt változás a polgármesteri hivatalban, július 1. nappal
kinevezték az irodavezetõket a pénzügyi és az okmányiroda élére, illetve 2010 december 31el megszûnt az I.fokú építéshatóság.
Kormos Krisztián polgármester:
Tartalmas, alapos elõterjesztést kaptunk, amely jó rátekintést ad a hivatal munkájáról. Reméli
a államigazgatás átalakítása nem fogja Borsodnádasdot érinteni. További jó munkát kíván
mindenkinek.
Kérdezi, van-e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatosan? –észrevétel nem hangzott el.
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben kiküldött polgármesteri hivatal
tájékoztatásának elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
67/HÖK/2011.(VI.23.) számú határozat:
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2010 évi beszámolója
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõtestülete a Polgármesteri Hivatal 2010 évi
beszámolóját a melléklet szerint elfogadja.
Felelõs: Jegyzõ
Határidõ: értelemszerûen
4) Javaslat az állami vagyon ingyenes átruházásának kérelmére a Petõfi téri járdák
tekintetében
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy az elõterjesztésben szereplõ 1034. és 1034/6. hrsz-ú járdát ingyenesen sikerül
állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba átvenni. A két bizottság tárgyalta a napirendet,
kéri az állásfoglalásuk ismertetését.
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Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az elõterjesztést a képviselõ-testület
felé.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta az anyagot, 4 igennel elfogadásra
javasolja.
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdezi, van-e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatosan? –észrevétel nem hangzott el.
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ ingatlant a Magyar Állam
tulajdonát képezõ, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt átadja, a bejegyzés költségének
elfogadásával?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
68/HÖK/2011.(VI.23.) számú határozat:
Tárgy: Állami vagyon ingyenes átruházásának kérelme az önkormányzat számára a 1034/4 és
1034/6 ingatlanok tekintetében
Borsodnádasd Város Önkormányzata a Borsodnádasd, 1034/4 hrsz-ú kivett közterület és
1034/6 hrsz-ú kivett közterület megnevezésû, mindkét esetben 1/1 hányadban a Magyar
Állam tulajdonát képezõ, ill. 1/1 arányban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
vagyonkezelésében lévõ ingatlanokra vonatkozóan, az önkormányzat javára történõ ingyenes
átruházását kezdeményezi.
Borsodnádasd Város Önkormányzata az ingatlanok ingyenes átruházási igényét annak
érdekében nyújtja be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt-hez, hogy az 1990. évi LXV.
törvény 8.§ (1) bekezdése alapján a helyi közszolgáltatások körében ellátandó „helyi közutak
és közterületek fenntartása” feladatát elõsegítse.
Borsodnádasd Város Önkormányzata a tulajdonba adás érdekében felmerülõ költségeket –
ideértve a „kivett” megnevezés szükséges megváltoztatásának költségét is - felvállalja.
Borsodnádasd Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes
tulajdonba adási igénylést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt-hez benyújtsa.
Felelõs: polgármester
Határidõ: értelemszerûen
5) Javaslat a „A borsodnádasdi ÁMK Móra Ferenc Általános Iskola felszerelése IKT
eszközökkel a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0599 pályázat keretében” tárgyú egyszerû
közbeszerzési eljárásban, a szállító kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzés keretében abszolút modern számítástechnikai
eszközök (interaktív tábla, laptop) kerülnek beszerzésre a nyári szünetben a TIOP-1.1.1-07/12008-0599. pályázat keretében, szeptemberben az új eszközökkel nyitná ki a kapuit az
általános iskola. Az eszközök jó referenciával rendelkeznek, kellõen strapának kitehetõ.
Megkéri a pályázati munkatársat, ismertesse a közbeszerzési eljárást.
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Dorkóné Dévai Marianna:
A bíráló bizottság a közbeszerzési szabályzatban meghatározottak szerint lett megalakítva,
illetve végezte a munkáját. Meghívásos közbeszerzési eljárás keretében 3 ajánlat érkezett.
Hiánypótlásra szorult mind a három, 1 hiánypótlás érkezett, további hiánypótlás nem érkezett.
A hiánypótolt anyag minden feltételnek megfelelõ, õket javasolja elfogadásra.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság véleménye, hogy a megfelelõ szakemberek átnézték, javasolják
elfogadásra a képviselõ-testületnek.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 4 igennel támogatta a javaslatot.
Kormos Krisztián polgármester:
Elfogadja-e a képviselõ-testület az eszközbeszerzés tekintetében a Chipland Kft-vel kösse
meg a szállítási szerzõdést a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0599 pályázat keretében, kéri
kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
69/HÖK/2011. (VI.23.) számú határozat:
Tárgy: „A borsodnádasdi ÁMK Móra Ferenc Általános Iskola felszerelése IKT eszközökkel
a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0599 pályázat keretében” tárgyú szállítási szerzõdés
megkötése
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete „A borsodnádasdi ÁMK Móra
Ferenc Általános Iskola felszerelése IKT eszközökkel a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0599 pályázat
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban kialakult eredmény, és a bíráló bizottság javaslata
alapján a Chipland Kft. ajánlatát érvényesnek és összességében elõnyösnek ítéli.
A kialakult eredmény alapján a Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
Önkormányzat képviseletében az informatikai eszközök és oktatás beszerzése tekintetében:
a Chipland Számítástechnikai Kft.-vel kösse meg a szállítási szerzõdést.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: 2011. július 10.
6) Javaslat ÉRV ivóvíz és szennyvíz üzemeltetési jog átadásával kapcsolatosan
Kormos Krisztián polgármester:
A napirendet hétfõn javasolja rendkívüli ülés keretében megtárgyalni. A napirendhez
kapcsolódó elõterjesztést nem küldtük ki, mivel péntekre ígérték az anyagot. A
közmeghallgatásról szórólapot készíttet, a hétvégén kihordásra fog kerülni a lakosság részére.
A közmeghallgatás napirendje „Tájékoztató a Borsodnádasdi víz és csatornaszolgáltatás 2011.
júliustól történõ üzemeltetésérõl” lenne, ahová tervezi meghívni az ÉRV Zrt és rendõrség
munkatársait.
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7) Javaslat az önkormányzati földterületek tulajdonszerkezetének átalakítására,
tömbösítésére
Kormos Krisztián polgármester:
Egyszerû, velõs elõterjesztési anyagot terjeszt a képviselõ-testület felé. Az önkormányzat
vagyon nyilvántartásában szerepel 13 Ha termõföld, 26 Ha beépítetlen terület, 6 Ha
közterület, közkert. A frekventált helyeken, egyes beépítetlen terület, termõföld
összevonására, tömbösítésére gondolt, tulajdon váltással. A kiadott anyagban szerepel a
területek elhelyezkedése. Tervezi a csurgói forrás megszerzését, amely jó közösségi célt
szolgálna. A javaslatot tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is, õk javasolták hogy komplex, minden
helyrajzi számra kiterjedõ elõterjesztést készítsünk, a nagy elõterjesztést a nyár végére be
fogja hozni.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság javaslata a napirendi pont levétele azzal, hogy teljesen komplex anyag
készüljön, minden egyes tulajdonra vonatkozóan. Most 6 telket kiemelünk, ez így kerüljön le
a napirendrõl, 214 telkünk van – erre kér új elõterjesztés készítését. Dühös azért, mert nem
került levéve napirendrõl.
Kormos Krisztián polgármester:
Nem vette le napirendrõl. Kérné a képviselõ-testületet, azokat a potenciális, cserére alkalmas
területeket az elõterjesztés szerint fogadják el. Azért született meg a javaslat, hogy az
önkormányzat érdekeit szolgálja, az önkormányzati területeket rendezzük az elõterjesztés
szerint. Javasolja, hogy szülessen meg a komplex anyag, minden egyes helyrajzi számot
érintve a nyár végére behozza az elõterjesztést. Viszont felhatalmazást kér az elõterjesztésnek
megfelelõen, hogy el tudjon kezdeni tárgyalni.
Magyar János elnök:
Véleménye az, hogy döntsünk a komplex anyagról.
Dorkó György képviselõ:
Vannak cserélhetõségi lehetõségek, amelyeket ki kell használni.
Kormos Krisztián polgármester:
A föld cserék közösségi célt szolgálna, nem tudunk cserélni a testület döntése nélkül.
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ javaslat elfogadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
70/HÖK/2011.(VI.23.) számú határozat:
Tárgy: Javaslat az önkormányzati földterületek tulajdonszerkezetének átalakítására,
tömbösítésére
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta az
önkormányzati földterületek tulajdonszerkezetének átalakítására, valamint tömbösítésére
vonatkozó elõterjesztést.
Felhatalmazza a polgármestert az elõterjesztésben meghatározott irányelveknek megfelelõ
tárgyalások lefolytatására, a szerzõdések elõkészítésre azzal, hogy a konkrét csere-, és adásvételiszerzõdéseket, jóváhagyás céljából a Képviselõ-testület elé kell terjeszteni, aláírás elõtt.
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Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
8) Javaslat alpolgármester megválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy a Képviselõ-testület egy alpolgármestert választ, társadalmi megbízatással.
Az alpolgármester választása az önkormányzati törvény 12. § (4) bekezdése alapján zárt ülés
keretében, a 34. § (1) bekezdése alapján a polgármester javaslatára titkos szavazással,
minõsített többséggel történik. Az általa javasolt személy a nyílt ülés tartásához hozzájárult.
Alpolgármesternek dr Bohus Gábor képviselõt javasolja. Kérdezi dr Bohus Gábort, hogy a
jelölést elfogadja-e?
Dr Bohus Gábor képviselõ:
A jelölést elfogadja, bejelenti személyes érintettségét, ezért a szavazáson nem vesz részt.
Kormos Krisztián polgármester:
Javasolja a titkos szavazás lebonyolításához 3 tagú szavazatszámláló bizottságot
megválasztani, mely elnökének Sági Tibort, és tagjainak Magyar János és Sipos Sarolta
képviselõket javasolja. Van-e kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatosan valakinek? –
Észrevétel nem hangzott el – A jelöltek a jelölést elfogadták.
Egyetért-e azzal a képviselõ-testület, hogy az alpolgármester választáshoz szavazatszámláló
bizottságot válasszunk Sági Tibor elnök, Magyar János és Sipos Sarolta bizottsági tagok
személyében, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
71/HÖK/2011.(VI.23.) számú határozat:
Tárgy: Alpolgármester választás lebonyolításához szavazatszámláló bizottság megalakítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete az alpolgármester választás titkos
szavazásának lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot hoz létre, melynek elnöke Sági
Tibor, tagjai: Magyar János és Sipos Sarolta képviselõk.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
Kormos Krisztián polgármester: szünetet rendel el.

(SZÜNET UTÁN)

Kormos Krisztián polgármester:
Megkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a végeredményt.
Sági Tibor elnök:
Ismerteti, hogy a szavazás eredményes lett. A szavazó urnában 6 db érvényes szavazólap
volt. A képviselõ-testület 5 igen, 1 nem ellenében dr Bohus Gábort alpolgármesternek
megválasztotta, és a következõ határozatot hozta:
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72/HÖK/2011.(VI.23.) sz. határozat:
Tárgy: Alpolgármester megválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete dr Bohus Gábort társadalmi
megbízatású alpolgármesterré választotta.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: azonnal
Kormos Krisztián polgármester:
Gratulál az alpolgármester úrnak és megkéri, hogy a jegyzõ úr elõolvasatában tegye le az
alpolgármesteri esküt.
(Alpolgármesteri eskü letétele a melléklet szerint.)
Tájékoztatja a képviselõ-testületet, hogy az alpolgármester tiszteletdíjra és költségátalányra
jogosult. Javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíja 74.000 Ft/hó, a költségátalánya
11.000 Ft/hó összegben kerüljön meghatározásra – egyetért-e a képviselõ-testület a
javaslattal?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
73/HÖK/2011.(VI.23.) sz. határozat:
Tárgy: Alpolgármester illetményének, költségátalányának meghatározása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete dr Bohus Gábor alpolgármester
illetményét 2011. június 23. naptól bruttó 74.000 Ft/hó, költségátalányát 11.000 Ft/hó
összegben állapítja meg.
Felelõs: Jegyzõ
Határidõ: Azonnal

9) Egyebek

Sajó-Hangony-völgyi önkormányzati ivóvízbázis létrehozása
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti Ózd Város Polgármesterének megkeresését, az önkormányzati ivóvízbázis
létrehozása tárgyában keresett meg minket. Jelenleg az ÉRV Zrt felé köteleztük el magunkat,
de kedvezõbb feltételek esetén lehet gondolkozni más szolgáltatóban is. Felhatalmazást kér a
képviselõ-testülettõl, hogy a tárgyalásokon részt vehessen, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
74/HÖK/2011.(VI.23.) számú határozat:
Tárgy: Sajó-Hangony-völgyi önkormányzati ivóvízbázis létrehozása
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a fenti tárgyú elõterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
település egészséges és jó minõségû ivóvízzel történõ ellátásnak kötelezõ önkormányzati
feladatit költséghatékonyabb módon és több beszerzési forrásra alapozva kívánja biztosítani.
A képviselõ-testület szükségesnek tartja fenti célok érdekében a Sajó-Hangony-völgyi
önkormányzatok együttmûködését megvalósítani, egységes vezetékhálózatuk kihasználásával,
térségi összefogással kialakítandó ivóvíz bázis, illetve alternatív ivóvíz beszerzési lehetõség
megteremtését.
Az önkormányzati ivóvíz beszerzés biztonságának növelése érdekében a Képviselõ-testület
célszerûnek tartja a Sajó mentén elhelyezkedõ fúrt kutakból kitermelt nyers víz tisztítására és
ivóvízként történõ hasznosítására az Ózd Kistérségi Önkormányzatok, az önkormányzati
tulajdonú vízszolgáltató társaságok, valamint a víztermelõ társaság részvételével létrehozandó
projekt társaság alapítását.
A társaság alapításával kapcsolatos tárgyalásokon történõ részvételre a Képviselõ-testület
felhatalmazza Borsodnádasd Város polgármesterét azzal, hogy a tárgyalások eredményeirõl a
soron következõ ülésen számoljon be.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: folyamatos, ill. tárgyalásokat követõen a soron következõ Képviselõ-testületi ülés
Kormos Krisztián polgármester:
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való
csatlakozását kérte Bánréve, Boldva és Borsodszirák települések. Egyetért-e a képviselõtestület az ismertetett települések csatlakozásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
75/HÖK/2011.(VI.23.) számú határozat:
Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz
való csatlakozás elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta Bánréve, Boldva,
Borsodszirák - Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társuláshoz való csatlakozását.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti Bekölce polgármesterének megkeresését. Az út minõsége Bekölcén rossz, több
önkormányzat összefogásával remélnék, hogy helyzetük eredménnyel járna, és EgerBorsodnádasd-Ózd közötti tömegközlekedési járatok indításával kapcsolatosan kérik a
segítségünket. Felhatalmazást kér arra vonatkozóan, hogy közösen fellépve csatlakozzunk a
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bekölci közútfelújítás és több autóbusz járat indításának sürgetéséhez, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
76/HÖK/2011.(VI.23.) számú határozat:
Tárgy: Bekölce Község Önkormányzattal történõ együttmûködés közút és tömegközlekedés
javítása érdekében
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra,
hogy Bekölce Község Önkormányzatával együttmûködve intézkedjen a városokat Egerrel
összekötõ, Bekölcén áthaladó közút fejlesztése, valamint az Eger-Borsodnádasd-Ózd
autóbusz közlekedés fejlesztése érdekében.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: Értelemszerüen.
Kormos Krisztián polgármester:
Megkeresett minket az Európa Kulturális Mûsorszervezõ Iroda vezetõje, „Városok,
nagyközségek, községek szülöttei - akikre büszkék vagyunk” címmel kiadványt jelentetne
meg, mely a magyarországi városok neves embereit mutatja be. A kiadány Volny József
gyáralapítót mutatná be. A könyv megjelenési költsége A5 formátumban 1/1 színes oldalon
40.000 Ft. Nem javasolja a könyv megjelentetési díjához való hozzájárulást, Volny József
nem Borsodnádasdon született - egyetért-e ezzel a képviselõ-testület, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
77/HÖK/2011.(VI.23.) számú határozat:
Tárgy: „Városok, nagyközségek, községek szülöttei” címû kiadvány támogatásának
elutasítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött arról, hogy a „Városok,
nagyközségek, községek szülöttei” címû kiadvány megjelentetését nem támogatja.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen.
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy az 56/HÖK/2011.(V.19.) számú határozat módosítása szükséges, mivel a
szerzõdés megkötése a rendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának
lebonyolításában az összeg 300.000 Ft összegre módosul. A határozatban 340.000 Ft + Áfa
összeg került meghatározásra – a Borsodnádasd 529. hrsz-ú ingatlant érintõ – övezeti
besorolás módosítására vonatkozó szerzõdés megkötésére. Ezt idõközben sikerült lealkudni
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300.000 Ft + Áfa összegre, ezért kell a határozatot módosítani a szerzõdés aláírása elõtt.
Egyetért-e a képviselõ-testület az elhangzott javaslattal, kéri kézelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
78/HÖK/2011.(VI.23.) számú határozat:
Tárgy: Az 56/HÖK/2011. (V.19.) számú határozat módosítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött abban, hogy az
56/HÖK/2011.(V.19.) számú határozatban szereplõ 340.000 Ft + Áfa szerzõdéses összeget
300.000 Ft + Áfa összegre módosítja.
Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
Határidõ: értelemszerûen.
Kormos Krisztián polgármester:
Az Ózd Városi Polgárvédelmi Parancsnokság mûködéséhez 20.000 Ft támogatást javasol
adni. Egyetért-e a képviselõ-testület az elhangzott javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
79/HÖK/2011.(VI.23.) számú határozat:
Tárgy: Ózd Városi Polgárvédelmi Parancsnokság támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület döntése, hogy az Ózd Városi
Polgárvédelmi Parancsnokság részére 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
Kormos Krisztián polgármester:
Sági Tibor
helyi történelem tanár „Üdvözlet Borsodnádasdról’ címû
könyvének
megjelentetéséhez 50.000 Ft hozzájárulást javasol adni támogatásként. A könyv a IV.
Molnárkalács fesztiválra fog megjelenni, egyetért-e az elhangzott javaslattal a képviselõtestület, hogy egy jelképes, 50.000 Ft –tal támogassuk a könyv kiadásának költségét, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6
alábbi határozatot hozta:

igen, 1 tartózkodással az

80/HÖK/2011.(VI.23.) számú határozat:

12
Created by PDF Generator (http://www.alientools.com/), to remove this mark, please buy the software.

Tárgy: „Üdvözlet Borsodnádasdról” címû könyv támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött arról, hogy Sági Tibor:
„Üdvözlet Borsodnádasdról” címû könyvét 50.000 Ft összeggel támogatja a 2011 évi
költségvetés terhére.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzõdés aláírására.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy a Molnárkalács fesztiválra sikerült nagy méretû sátrakat szereznie. Több
molnárkalács sütõ és bogrács fõzõcsapat jelentkezett be. Július 1-én a fiatal tehetséges
gyerekek mutatkoznak be a LEADER program keretében.
Érkeznek
a Nádasd,
Mecseknádasd és Nádasdladány Községek Önkormányzatai, õket pénteken fogadjuk,
szeretné ha minden csoportot 1-1 képviselõ és egy hivatali dolgozó kísérne. Ismerteti a
pénteki, szombati és vasárnapi tervezett programokat. Ezt követõen zárt ülést rendel el,
ugyanis személyi ügyet érint a következõ pont, a nyílt ülésen történõ tárgyaláshoz az érintett
nem járult hozzá.
K.m.f.

Kormos Krisztián
Polgármester

Burkovics Róbert
jegyzõ

Dr Hegedûs Zsuzsanna
Jegyzõkönyv-hitelesítõ

Sági Tibor
Jegyzõkönyv-hitelesítõ
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