Készült: 2011. július 26-án
16.30 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
Magyar János képviselõ
Sági Tibor képviselõ
Sipos Sarolta képviselõ
Mizseiné Bóta Tünde bizottsági tag
Szkálosi László bizottsági tag
Burkovics Róbert jegyzõ
Távol van: Dorkó György képviselõ
Jelen vannak továbbá:
Hajduné Murányi Tünde Nádasd Kft ügyvezetõ jelölt
Szabóné Nyiri Andrea jegyzõkönyvvezetõ
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a képviselõ-testület határozatképes, mivel a 7
fõs testületbõl 6 fõ jelen van, a mai ülést megnyitja. A jegyzõkönyv hitelesítésére felkéri dr
Bohus Gábor és Sági Tibor képviselõt, egyetért-e a képviselõ-testület a javaslattal, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot
elfogadta.
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplõ napirendi pontot javasolja elfogadásra, amennyiben
egyetért a képviselõ-testület a javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület 6 igen szavazattal az alábbi
napirendet fogadta el:
Napirend:
1. Javaslat Nádasd Kft. ügyvezetõ igazgató megbízására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a napirendhez meghívott Hajduné Murányi Tündét, kérdezi, hozzájárul-e a napirend
nyílt ülésen történõ tárgyaláshoz.
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Hajduné Murányi Tünde:
Hozzájárul ahhoz, hogy ügyét nyílt tárgyalás keretében tárgyalják.
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy nagyon sok minden elhangzott már a Nádasd Kft-vel kapcsolatosan. Az elsõ
napirendi pont kapcsán ismerteti, hogy Hulitka István, a Nádasd Kft ügyvezetõ igazgató
megbízatása 2011. július 31. nappal lejár, ezért új ügyvezetõ választása szükséges. Olyan
személyre gondolt, akinek kellõ rálátása van a kft múltjára és jövõjére is. Mint munkáltató,
fontos döntéseket kell eszközölnie. Szeretné, ha továbbra is a Nádasd Kft szedné be a
szemétdíjat. Tájékoztatásként elmondja, hogy a Nádasd Kft. tartozása jelen pillanatban az
alábbi:
- ÉRV Zrt felé:
26 M Ft
- Önkormányzat felé: 2,7 MFt,
- APEH felé:
200.000 Ft
Összesen:
28,7 MFt
Rámutat arra, hogy az önkormányzatnak a minimum mûködési feltételeket biztosítania kell a
kft. további mûködéséhez. Kedvezõnek tartja azt a helyzet, hogy megkaptuk a 2011. évi
vízár- támogatást, 4,5 MFt-ot, úgy gondolja, ezzel az összeggel végig lehet vinni az évet. Az
ÉRV Zrt-vel további tárgyalásokat lát szükségesnek, a 26 MFt kamatteher csökkentése
érdekében. Bízik abban, hogy az új ügyvezetõvel a személyes kontaktot ki tudja alakítani és
az ügymenet lényegében elõre fog lépni. Átadja a szót az ügyvezetõ igazgató asszony
jelöltnek, mondjon pár szót magáról.
Hajduné Murányi Tünde:
37 éves borsodnádasdi lakos, 1 kislánya van. Az általános iskolai
tanulmányait
Borsodnádasdon, a középiskolát az ózdi SZIKSZI-ben végezte el. ECDL vizsgával
rendelkezik. Szorosabb együttmûködést szeretne az önkormányzattal kialakítani,
kommunikatívabb kíván lenni. A jövõbeli elképzelése közé tartozik a jelen kialakult
bérfeszültség oldása, és ésszerûbb kialakítása. Jól ismeri a Nádasd Kft. helyzetét. Ennyit
szeretne röviden mondani.
Kormos Krisztián polgármester:
Fontosnak tartja elmondani, hogy a „KEOP 7.1.0/11. szennyvízberuházás fejlesztés
elõkészítése”
pályázaton nyertünk a szennyvízberuházás tervdokumentációjának
elkészítésére. Ez azt keletkezteti, hogy a víziközmû társulást rendbe kell tenni, fontos továbbá
az, hogy a víziközmû társulás mûködjön - nagy kérdés az, hogy tudjuk a lakosságot motiválni
a LTP fizetése érdekében.
Tájékoztatásul annyit szeretne még elmondani, hogy jelenleg az ÉRV Zrt. a szennyvíziszapot
Kazincbarcikára szállítja. A szennyvíziszap tárolónál a föld terület leválasztását fontosan
tartja, amely jelenleg magánkézben van, ott rendezni kell a tulajdon viszonyokat. Az ÉRV
Zrt-vel tárgyalni szeretne a szennyvíziszappal kapcsolatosan.
Elmondja, még most sem látjuk, milyen irányba mozdul el az önkormányzatiság. A
hosszútávú közfoglalkoztatást elvették tõlünk 2011. július 1. nappal (takarító, temetõ
gondnok, portás, szociális ellátásban dolgozók), 17 fõbõl 2 fõt sikerült igényelni. Komoly
fejtörést jelent számára ezen emberek alkalmazása, pótlása. A kft-nél 2 fõ karbantartó van
alkalmazásban, problémát jelent a határozott és határozatlan idejû dolgozók alkalmazása is –
amelyet ismertet.
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Magyar János képviselõ:
Mi van a szubvenció visszafizetéssel? Az a véleménye, hogy a 4,5 MFt szubvenció nem a
Nádasd Kft-t illeti meg, nem lesz jó, ha odaadjuk. A kft munkaügyi részét a jogászunkkal át
kell nézetni.
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe be van tervezve a szubvenció összege. A kft
mûködésének feltételeit biztosítanunk kell, több dolgozót átvett az ÉRV Zrt, és tervezi az
átvett dolgozók bérének áttekintését, a bérfeszültség elkerülése miatt. Úgy látja, hogy a 2011.
év stabil még, a 2012. év körvonalazódik, az elõttünk álló feladatokat belsõ körbõl meg kell
oldanunk. A szolgáltatást átadtuk az ÉRV Zrt-nek, elmondható, hogy hatékonyan zajlott le a
folyamat.
Sági Tibor képviselõ:
Mennyi a kft kintlévõsége az önkormányzat felé?
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti azokat az önkormányzatokat, akik tartoznak a Nádasd Kft-nek, velük fizetési
megállapodást kötünk. A vállalkozók szerencsére nem tartoznak jelentõs összeggel. A
lakossági kintlévõséget a normatív lakásfenntartási támogatásból tudjunk visszavenni. Ezt
követõen kérdezi Hajduné Murányi Tündét, hogy a Nádasd Kft ügyvezetõ igazgatói állást
elvállalja-e?
Hajduné Murányi Tünde:
Igen, elvállalja a felajánlott Nádasd Kft ügyvezetõ igazgatói állást.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a
képviselõ-testületet,
Hajduné Murányi Tünde
megbízásával, 2011. augusztus 1-tõl 2011. december 31. napig?

ügyvezetõ igazgató

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
83/HÖK/2011.(VII.26.) számú határozat:
Tárgy: Nádasd Kft ügyvezetõjének 2011. augusztus 1. napjától 2011. december 31. napjáig
történõ megbízása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött arról, hogy a Borsodnádasdi
Csatornamû és Kommunális Szolgáltató Kft ügyvezetésével 2011. augusztus 1. napjától 2011.
december 31. napjáig Hajdúné Murányi Tündét bízza meg.
Felelõs:

Polgármester

Határidõ: értelemszerûen
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Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület Hajduné Murányi Tünde ügyvezetõ igazgató részére 160.000
Ft/hó bért
Magyar János képviselõ:
Javasolja kiegészíteni 20.000 Ft/hó gépjármû költségtérítéssel (tételes elszámolással)
kiegészíteni, mert intézkednie kell mennie Ózdon a könyvelõnél, bankoknál, egyéb helyen,
használja a saját gépjármûvét.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület Hajduné Murányi Tünde ügyvezetõ igazgató bérét 160.000
Ft/hó, gépjármû költségtérítését 20.000 Ft/hó összegben állapítsuk meg 2011. augusztus 1.
naptól, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
84/HÖK/2011.(VII.26.) számú határozat:
Tárgy: Nádasd Kft ügyvezetõjének
meghatározása

munkabérének és gépjármû költségtérítésének

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött arról, hogy a Hajdúné
Murányi Tünde ügyvezetõ igazgató bérét 160.000 Ft/hó, gépjármû költségtérítését 20.000
Ft/hó összegben állapítja meg 2011. augusztus 1.naptól.
Felelõs:

Polgármester

Határidõ: értelemszerûen
Kormos Krisztián polgármester:
Gratulál a jelöltnek a megválasztásához.
Magyar János képviselõ:
Felajánlja segítségét Hajduné Murányi Tünde ügyvezetõ igazgatónak, ha probléma van,
maximálisan számíthat rá.
Kormos Krisztián polgármester:
Szeretné visszaszerezni önkormányzati tulajdonba az Aqaplusz tulajdonában lévõ kutat.
Javasolja, hogy a kft tevékenységi körét ne szûkítsük, hagyjuk meg benne az ivóvizet,
szennyvizet. Mivel a kút a Nádasd Kft tulajdona, egy háromoldalú megállapodást kötöttünk a
kút üzemeltetésére.
Sági Tibor képviselõ:
Azt hallja a településen, hogy nem jó minõségû az ivóvíz.
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Kormos Krisztián polgármester:
Vannak vízminõségi problémák, amik nem új keletûek – az ÉRV Zrt-nek érzékenyebb a
labora, folyamatosan monitoringozzák a kútvizet.
Látszik, hogy a karbantartás eddig
elmaradt, szükséges munkálatot vannak, amelyeket ismertet. A lázbérci víz nitrit tartalma
magasabb, amit klórral kezelnek, eddig is így kaptuk a vizet.
9

Szeretné elmondani, hogy a KEOP pályázat rendben van, az útrekonstrukciót
el tudjuk halasztani, a szennyvíz pályázattal összhangba szeretné hozni.

9

A kultúrotthon pályázattal kapcsolatosan annyit tud elmondani, hogy a
pályázatíró cég májusban ígérte a terveket, a közbeszerzést is ki kell erre
írnunk. Szeretné jól megépíteni az új kultúrházat, terve szerint jövõ év
augusztusában lenne átadás.

9

A Virág úti támfal terv elkészült, ismerteti a terv szerinti építési munkálatokat.

9

Az ÉMÁSZ-szal egyeztetõ tárgyalásokon vett részt a hálózat fejlesztésével
kapcsolatosan, melyet ismertet. Jobb lesz a hálózat biztonsága, ezzel
kapcsolatosan sok lakossági bejelentés érkezett, elindult egy folyamat.
Pozitívumként elmondhatja, hogy a veszélyes nyárfát az ÉMÁSZ ki fogja
vágni. Az egyeztetõ tárgyalásokon rámutatott arra, hogy befektetõi igény
jelentkezett településünkön, ezt az ÉMÁSZ tervezõivel a közterületen
koordinálta.

9

A polgármesteri Hivatal 3 hét igazgatási szünetet tart - minden dolgozó 10 nap
szabadságot vesz ki. Az igazgatási szünetben a rendkívüli ügyek intézése
történik, jelenleg is csak 2-3 ember hiányzik.

9

2011. augusztus 13-án családi napot, augusztus 20-án rendezvényt tartunk,
amelynek programját ismerteti.

9

A köztisztviselõk napját a hivatal megünnepelte, Ipolytarnócra tett kirándulást.

9

2011. augusztus 27-én tervez a képviselõ-testülettel,
intézményvezetõkkel egy közös programot.

9

Megyei tûzoltóverseny lesz Borsodnádasdon, amelyrõl már elõzetesen
tájékoztatta a testületet.

9

Az önkormányzat
állunk.

9

A felajánlott önkormányzati tulajdonban lévõ, szolgálati házat megnézte az
Ózdi Rendõrkapitányság. Igényét jelezte egy borsodnádasdi rendõr is, érdekli
az ingatlan, odaadjuk-e és mennyi bérleti díjért?

hivatallal,

2011. I. féléves zárása készül, amelybõl láthatjuk, hol
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9

Horváth Vilmos cigány kisebbségi elnöknek írt levelet a Botos ügyben,
amelyet ismertet.

Magyar János képviselõ:
A kábeltelevízióval valamit kezdeni kell, javasolja átadni vállalkozó részére. Gond van a
honlapon lévõ közmeghallgatás anyagával, nem megfelelõ a hang minõsége sem. Az a
véleménye a szolgálati lakással kapcsolatosan, hogy a bérlõ után rá kell költenünk a lakásra a
bérleti díjat, fel kell újítani, mert lelakja. Fizessen a bérlõ bérleti díjat.
Sági Tibor képviselõ:
Mindig fizettek bérleti díjat a szolgálati lakásért. A bérleti díjat valóban magas összegnek
tartja.
Kormos Krisztián polgármester:
Be fogja hozni a szolgálati lakás bérleti díj ügyét, amennyiben lesz elõrelépés ebben az
ügyben. Más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért az ülést bezárta.
K.m.f.

Kormos Krisztián
Polgármester

Burkovics Róbert
jegyzõ

Dr Bohus Gábor
Jegyzõkönyv-hitelesítõ

Sági Tibor
Jegyzõkönyv-hitelesítõ
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