Készült: 2011. június 27-én
16.00 órától – 18.00 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 Bohus Gábor alpolgármester
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:
Gombos Éva pénzügyi irodavezetõ
Szabóné Nyiri Andrea jegyzõkönyvvezetõ
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a képviselõ-testület határozatképes, mivel a 7
fõs testületbõl 7 fõ jelen van, a mai ülést megnyitja. A jegyzõkönyv hitelesítésére felkéri dr
Bohus Gábor alpolgármestert és Magyar János képviselõt, 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 javasolja elfogadásra, amennyiben
egyetért a képviselõ-testület a javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület 7 igen szavazattal az alábbi
napirendet fogadta el:
Napirend:
1. Javaslat ÉRV ivóvíz és szennyvíz üzemeltetési jog átadásával kapcsolatosan
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
2. ÉMOP-3.1.2/E-11. – Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken címû
pályázat benyújtása és önrész vállalása
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
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1. Javaslat ÉRV ivóvíz és szennyvíz üzemeltetési jog átadásával kapcsolatosan
Kormos Krisztián polgármester:
Elöljáróban elmondja, hogy a napirend arról szól, hogy az ÉRV Zrt. részére üzemeltetési
szerzõdésben átadjuk a víz- és csatornahálózatot. Az errõl szóló elõterjesztést mindenkinek
kiküldtük, melyben biztos látták a képviselõk, hogy a legújabb üzemeltetési szerzõdés
átdolgozásra került.
A lényeg az, hogy használja az ÉRV Zrt. a rendszerünket, viszont önkormányzati tulajdon
marad. Amennyiben az ÉRV Zrt felújítást, karbantartást végez, a tulajdonos hozzájárulásával
kell, hogy megtegye. Minden évben karbantartási, felújítási tervet nyújt be a képviselõtestületnek jóváhagyásra. Rámutat arra, hogy nagy ráfordítás szükséges a szennyvíztisztító
telepre, kútra, 8-10 éve nem lett hozzá nyúlva. Az ÉRV Zrt. ha fejleszti a rendszert, akkor
nem tart igényt az önkormányzattól semmi egyéb pénzre a felújításhoz.
A másik lényeges elem ez ügy kapcsán, hogy most illegálisan helyezi el a Nádasd Kft a
szennyvíziszapot, ezért
komoly környezetvédelmi ügyre számíthatnánk. Az iszap
ártalmatlanítás az ÉRV-nek jelentõs plusz költséget fog jelenteni, más technológiával, száraz
szennyvíziszapként fogja a saját lerakójába elvinni.
A tárgyalások során tisztázódott, hogy szándékoznak a kutat üzemeltetni, és a rendszerbe
adja az innen termelt vizet. Azt szeretné, ha a kutunk tovább mûködik, és ez ne kerüljön
nekünk költségbe. Úgy egyezett az ÉRV-vel, hogy a rendszer üzemeltetéséért bérleti díjat
fog fizetni. Az elõttünk lévõ tervezetben a bérleti díjban szereplõ 20 Ft, és a szerzõdés 55
Ft-ja vonatkozik a szennyvízre és vízre is, ami értendõ a saját kutunkból kitermelt vízre is.
Elmondhatja, hogy az ÉRV Zrt a rendszer átvétele kapcsán nem emel vízdíjat.
Annyi változás van a szerzõdésben, hogy az állományba átvenni kívánt fizikai állományt 6
fõben fogjuk konkretizálni, így írjuk bele a szerzõdésbe.
Egy érdekes kérdés, a szerzõdés 16. pontjában lévõ nagy összegek arra vonatkoznak, ha ide
települ egy új üzem, és lényegesen nagyobb fogyasztást igényel, új rendszert kell kiépíteni,
ezek azok a számok, amit egy Kormányrendelet határoz meg. Igy is az üzemeltetõ és a
tulajdonos osztozik ezen a fejlesztési hozzájárulási összegen, ami beruházás jellegû
pénzforrás. Mi természetesen kedvezményt adhatunk az ide települõ cégnek, a saját
hozzájárulásunkból.
Javasolja a szerzõdésbõl a 2011. december 31. felmondási idõt kivenni.
Ha benne hagyjuk 2012. december 31-et a szerzõdésben és feláll az ózdi társulás, lehet hogy
késõbb kedvezõbb feltételekkel esetlegesen át tudunk oda menni. Viszont az ÉRV Zrt.
irányába mozdít minket az, hogy a szennyvíz pályázatunkba jelentõs résszel számíthatunk
rájuk. Az ózdi társulás ezt nem vállalja be nekünk, és csak ivóvízre jönne létre a társulás.
Gyõrfi Dezsõ könyvvizsgáló részére is megküldtük a szerzõdést, nézze már át, holnapra õ is
visszajelez. Azt gondolja, hogy a szerzõdés jelen tervezeti formában rendben van. Átnéztek
több mindent, úgy gondolja, ettõl jobban már nem lehet körbe járni ezt a témát. Arra kérne
felhatalmazást, hogy a szerzõdés aláírásra kerülhessen.
Szkálosi László bizottsági tag:
Szeretné, ha azt tisztáznánk, egyrészrõl az üzemeltetõ joga és kötelességei között sok
minden fel van sorolva – de mikortól? A 15. pontban lévõ pénz: kié lesz ? A Nádasd Kft-nek
kell a kintlévõségbõl befolyt pénz, ez nincs benne. Tisztázni kell a felmerült kérdéseket.
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Kormos Krisztián polgármester:
Ez a pont azért lett beleírva, amikor ez a szerzõdés életbe lép, onnantól keletkezett
kintlévõségeket jelenti.
Dr Bohus Gábor alpolgármester:
Hozzáfûzi, hogy oda tegyünk egy dátumot.
Szkálosi László bizottsági tag:
A szerzõdés 13. pontjában szerepel a saját kút + ÉRV költség, ide egy bázisszámot kellene
írni, vagy részletezzük, mit értünk az ivóvíz termelési költségen? A másik az, hogy a
csatornaszolgáltatás díja magába foglalja többek között a szennyvíz iszapelhelyezést, ez
kimaradt. Írjuk oda és nem lesz ebbõl vita. A maga részérõl egyébként fogadhatónak tartaná
ezt a szerzõdést és támogatja is.
Magyar János képviselõ:
Úgy gondolja, hogy Pénzügyi Bizottsági ülésnek kellett volna megelõznie ezt az ülést. Ez
komoly dolog, a Pénzügyi Bizottságnak kellett volna ezt tárgyalni, kimondottan a Pénzügyi
Bizottságra tartozik, ami elmaradt. Elmondta az elõzõ ülésen is, úgy látszik nincs szükség
Pénzügyi Bizottságra. Úgy érzi, lemossuk a dolgokat, felhívja a figyelmet, hogy ezt nem tûri.
Vagy normálisan csinálunk valamit, elõírás szerint. Jegyzõ úrnak is szólni kellett volna, hogy
ácsi. A másik dolog, hogy még él a szubvenció, a szerzõdésben nem látja mi lesz a sorsa, ki
fogja igényelni, ki fogja megkapni, nincs benne. Benne van az alapszabályban, hogy átadjuk a
kft-nek, õ kezeli az állami támogatást.
Kormos Krisztián polgármester:
A törvény alapján a szolgáltató kapja meg a szubvenciót, ez nem kérdés.
Burkovics Róbert jegyzõ:
A szubvenciót magasabb szintû jogszabály határozza meg, ezért nem szerepel a szerzõdésben.
Magyar János képviselõ:
Ezt nem kérdésként kell tekinteni, a szerzõdésben le kell fixálni, milyen formában legyen, a
jogászok nézzék meg, mert a szubvenció nem kevés pénz. Protestál, a Pénzügyi Bizottságot
ilyen dolgokban össze kell hívni, kicsit szanaszét vannak a dolgok, ez neki nem tetszik.
Dorkó György képviselõ:
Elõre elköltheti felújításra az ÉRV a 20 Ft-ot, elõre elkölthet több százezer forintot is, amit
utólag már nehéz kezelni. Vigyázni kell, nehogy elszaladjon ez az összeg.
Kormos Krisztián polgármester:
Fel kell vállalni ezt a kockázatot, nem látjuk elõre mennyit fog költeni. Viszont minden évben
karbantartási szerzõdést kell benyújtania a képviselõ-testület felé, egyeztetnie szükséges. A
szerzõdést többször is tárgyalták a bizottságok, az ott megfogalmazottak kerültek a végsõ
verzióba.
Magyar János képviselõ:
Számoljunk 100.000 m3-t, az 2 MFt az éves fogyasztási maximum, eddig kaphat felújítást, ha
valami elhasználódik, azt megjavítja, ezzel a szolgáltatási minõségét javítja. Maximálnunk
kell, ne menjünk fejjel a falnak, le kell védeni magunkat.
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Szkálosi László képviselõ:
A szennyvizet is hozzá kell adni: 100.000 m3 víz, + 30.000 m3 szennyvíz.
Dr Bohus Gábor alpolgármester:
A felek egyeztetése szükséges.
Mizseiné Bóta Tünde bizottsági tag:
A felek egyeztetése szükséges, ezzel egészüljön ki a szerzõdés.
Kormos Krisztián polgármester:
Úgy gondolja, a sarkalatos elemek benne vannak a szerzõdésben. Az ÉRV nem zárja be a
kutat, ez tény.
dr Bohus Gábor képviselõ:
A tervezett ózdi társulásnak van létjogosultsága? Ha felmondjuk a szerzõdést, kihez tudunk
menni?
Kormos Krisztián polgármester:
A Sajó-Hangony völgyi önkormányzatok együttmûködésének létrehozása folyamatban van.
Azt azért elmondaná, hogy a víziközmû törvény bevezetését tervezik. Azért nem utolsó
szempont, hogy az ÉRV Zrt. partnerként kezel minket és támogatni fogja a szennyvíz
pályázatunk önerejét.
Szkálosi László bizottsági tag:
A lakosság az ivóvíz díjánál kedvezményt kap.
Dorkó György képviselõ:
A szippantó autó díja a 19. pontban nincs benne.
Kormos Krisztián polgármester:
A saját belsõ árvetési szabályzata alapján számlázza a szippantást.
Burkovics Róbert jegyzõ:
Az önkormányzati rendeletünkben meg vannak határozva a díjak, az van érvényben.
Kormos Krisztián polgármester:
Jól körbejártuk ezt a témát, több körben tárgyaltunk már errõl. Egyetért-e a képviselõ-testület,
hogy a tulajdonunkban lévõ ivóvíz és szennyvízközmûvek üzemeltetési jogát átadjuk 2011.
július 1-tõl az elõterjesztésnek megfelelõen az ÉRV Zrt részére, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
81/HÖK/2011.(VI.27.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzata tulajdonában lévõ ivóvízközmûvek és
szennyvízközmûvek üzemeltetési jogának átadása az ÉRV Észak-Magyarországi Regionális
Vízmûvek Zrt. részére.
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Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ- testülete döntött abban, hogy az
Önkormányzat tulajdonában lévõ ivóvízközmûvek és szennyvízközmûvek üzemeltetési jogát
2011. július 1-tõl határozott idõre, 2026. június 30-ig a mellékelt üzemeltetési szerzõdés
alapján átadja az ÉRV Észak-Magyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. részére.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerzõdés megkötésére.
Egyúttal a Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert és a Nádasd Kft. ügyvezetõjét,
hogy 2011. július 1-tõl - az önkormányzati tulajdonba vételi eljárás lezárásáig - a Nádasd Kft.
tulajdonában álló ivóvízbázis, valamint az ivóvíz és szennyvíz hálózat mûködéséhez
szükséges közmûvek üzemeltetésére megállapodást kössön az ÉRV Észak-magyarországi
Regionális Vízmûvek Zrt.-vel.
A rendszer üzemeltetési jogának átadásából következõen felhatalmazza a Képviselõ-testület a
polgármestert és a Nádasd Kft vezetõjét, hogy a korábbi, Nádasd Kft. üzemeltetésével
kapcsolatos szerzõdéseket bontsa fel.
Felelõs: Polgármester , Nádasd Kft. vezetõje
Határidõ: 2011. július 1.
2) ÉMOP-3.1.2/E-11. Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken címû pályázat
benyújtása és önrész vállalása
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti az ÉMOP-3.1.2/E-11. „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” címû
pályázat benyújtásának feltételeit, a pályázat elõkészítésének elemeit. Új fejlemények vannak,
az egyház be tud jönni konzorciumi partnerként a pályázatba. Baj van a templomnál, sürgõsen
kezdeni kell a templom mögötti támfal építési munkát. A pályázathoz benyújtásához
szükséges terv 3 nap alatt elkészül. Az érsekséget megkerestük, próbálunk a templom
életveszélyes állapotának megszüntetéséhez, a földcsuszamlás helyrehozatalához segítségként
pénzt kérni. A pályázatot csütörtökön be kell adni, 101.738.866 Ft a projekt összege, 5 %
saját erõ biztosítása szükséges, melynek költségeit ismerteti. Egyetért-e a képviselõ-testület az
elõterjesztésben szereplõ pályázat benyújtásával, és a 4.582.276 Ft önerõ biztosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
82/HÖK/2011.(VI.27.) számú határozat:
Tárgy:ÉMOP-3.1.2/E-11 – Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken címû
pályázat benyújtása és önrész vállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetésre
került ÉMOP-3.1.2/E-11 – Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken címû
konstrukcióra pályázatot nyújt be.
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A projekt címe:
Az árvíz által megrongált belterületi utak helyreállítása és fejlesztése Borsodnádasdon
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés

2011.

PROJEKT EGÉSZÉRE
Elszámolható költségek nagysága összesen (Ft)

101.738.866

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás (Ft)

96.651.922

Támogatás aránya az összes elszámolható költségbõl (%)

94,999999

Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
5.086.944
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható
5,00001
költségbõl (%)
ÖNKORMÁNYZATRA ESÕ KÖLTSÉGEK
Elszámolható költségek nagysága - ÖNK (Ft)

91.645.502

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás – ÖNK (Ft)

87.063.226

Támogatás aránya az összes elszámolható költségbõl (%)

94,999999

Biztosított saját forrás nagysága – ÖNK (Ft)
4.582.276
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható
5,00001
költségbõl (%)
PARTNERRE ESÕ KÖLTSÉGEK
Elszámolható költségek nagysága - P (Ft)

10.093.364

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás – P (Ft)

9.588.696

Támogatás aránya az összes elszámolható költségbõl (%)

95%

Biztosított saját forrás nagysága – P (Ft)
504.668
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható
5%
költségbõl (%)
A Képviselõtestület a 2011. évi saját forrás összegét az önkormányzat 2011. évi
költségvetésérõl szóló 2/2011.(II.16.) számú rendeletében ez évre tervezett Felhalmozási
célú tartalékok kiadási elõirányzat terhére biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidõ: 2011. június 30.
Felelõs: Polgármester
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Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti a városnapi rendezvényünk programját. Mindenképpen a csoportvezetõk kellenek a
Nádasd települések mellé. Ismerteti a szervezéssel kapcsolatos teendõket, programokat. Más
hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért az ülést bezárta.

K.m.f.

Kormos Krisztián
Polgármester

Burkovics Róbert
jegyzõ

Dr Bohus Gábor
Jegyzõkönyv-hitelesítõ

Magyar János
Jegyzõkönyv-hitelesítõ
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