Készült: 2011. november 24-én, 15.00 órától – 18.00 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 Hegedûs Zsuzsanna képviselõ
Dorkó György képviselõ
Magyar János képviselõ
Sági Tibor képviselõ
Sipos Sarolta képviselõ
Burkovics Róbert jegyzõ
Késett: Dr Bohus Gábor alpolgármester
Jelen vannak továbbá:
Gyõrffi Dezsõ könyvvizsgáló
Gombos Éva pénzügyi irodavezetõ
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ
Hajduné Murányi Tünde Nádasd Kft ügyvezetõ igazgató
Szkálosi László bizottsági tag
Szabóné Nyiri Andrea jegyzõkönyvvezetõ
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a képviselõ-testület határozatképes, teljes
létszámmal jelen van, a képviselõ-testületi ülést megnyitja. Dr Bohus Gábor alpolgármester úr
jelezte, hogy elfoglaltsága miatt késõbb tud az ülésen megjelenni. A jegyzõkönyv
hitelesítésére felkéri Magyar János és Dorkó György képviselõket, egyetért-e a képviselõtestület a javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot
elfogadta.
Kormos Krisztián polgármester:
Javasolja a kiküldött meghívóban lévõ napirendet felcserélni, amelyet ismertet. Külön
napirendként kéri felvenni ... napirendet – egyetért-e az elhangzott javaslattal a képviselõtestület?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
napirendet fogadta el:
Napirend:
1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. évi
költségvetésérõl szóló 2/2011. (II.16.) számú rendeletének módosítására
Elõterjesztõ: Polgármester
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2. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat
gazdálkodásról szóló jelentés elfogadására
Elõterjesztõ: Polgármester

2011.

I-III.

negyedéves

3. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció
elfogadására
Elõterjesztõ: Polgármester
4. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
16/2003.(XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására
Elõterjesztõ: Polgármester
5. Javaslat a 2012. évi belsõ ellenõrzési ütemterv elfogadására
Elõterjesztõ: Jegyzõ
6. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának likviditási hitel felvételére
Elõterjesztõ: Polgármester
7. Javaslat Borsodnádasd Város Településszerkezeti Tervének módosítására,
valamint
Borsodnádasd
Város
Önkormányzat
Képviselõ-testületének
../2011.(XI...) önkormányzati rendelete a Borsodnádasd Város Szabályozási
Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat – HÉSZ – területre
vonatkozó elõírásainak megállapításáról szóló 6/2005.(VI.02.) önkormányzati
rendeletének módosítására
Elõterjesztõ: Polgármester
8. Javaslat a Nádasd Kft. 2012. évi mûködtetésére
Elõterjesztõ: Polgármester, Ügyvezetõ igazgató
9. Javaslat ÉMOP-4.2.1/A – „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúra fejlesztése”
címû pályázathoz pályázatíró kiválasztására
Elõterjesztõ: Polgármester
10. Javaslat a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvétel elvi támogatására
Elõterjesztõ: Polgármester
11. Egyebek

1) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. évi
költségvetésérõl szóló 2/2011. (II.16.) számú rendeletének módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy a rendelet módosítása az idõközben beállt változások miatt szükséges. Azt
gondolja, hogy azon a sík mentén szervezõdik munkánk: ami a racionalitás,
költséghatékonyság. Rámutat arra, hogy a megörökölt kedvezõ állapotot próbáljuk
konzerválni és adott esetben javítani, illetve a felelõsségünk, hogy a mindennapi pénzköltést
szoros gyeplõ mellett tudjuk tartani. Az elõterjesztésben szereplõ szöveges részben lévõ
bevételi és kiadási elõirányzat változásait elõjelekkel együtt a könnyebb érthetõség végett
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emeltük ki a táblázatokból. Tulajdonképpen a változások a menetközbeni lemondások, vagy
plusz bevételek, amelyek keletkeztek és a pályázati pénzek átforgatását eszközölték. A
számokat látják a képviselõk, melyre kérné elõször a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetés módosításokat, 3 igen, 1 nem ellenében
javasolják elfogadásra az elõterjesztést.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3 igennel elfogadásra javasolja a módosítást.
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót Gyõrffi Dezsõ könyvvizsgáló részére.
Gyõrffi Dezsõ könyvvizsgáló:
Átnézte a költségvetés módosítását, amely megfelel minden követelménynek.
Magyar János képviselõ:
Kifogása van a sport egyesület szállítási költség finanszírozására 600.000 Ft-ot irányoztunk
elõ. Csak akkor javasolja a költségvetés módosításának elfogadását, ha ez kikerül belõle.
Kormos Krisztián polgármester:
Magyar János képviselõ úr észrevételéhez annyit szeretne elmondani, hogy ez a szállítási
költség nem egy hónapra van betervezve. Tényként ismerteti, hogy 2.742 eFt volt betervezve
a 2011. évi költségvetésbe a sportnak, ez két tételbõl áll össze: az egyik tétel 2 MFt
pénzeszköz átadás, a másik 742 eFt dologi kiadás. Az idei évben azt az elvet követte az
önkormányzat, hogy a szállítási költség finanszírozását ne a sport fizesse az ellenõrzés
érdekében – tisztán látszik, hogy itt problémák vannak. Elmondja, hogy jelenleg a sport
részére a 2.742 eFt-ból 150.000 Ft még rendelkezésre áll. Azért került betervezésre a 600 eFt,
mert lesz kiadás a Bozsik program utófinanszírozása miatt, másrészt a MLSZ sem tekint el
azoktól a költségektõl, amelyeket a sportágban ki kell fizetni (pl. bíró költségét). Odafigyel
minden egyes forintra, hogy ne legyen indokolatlanul elköltve. A kiadásokról pedig a
képviselõ-testületet tájékoztatni fogja. Nem látja azt az aggályt, sem összegben, sem pedig
indokolatlanság miatt – ez egy tartalék keretet képezne.
Magyar János képviselõ:
Gyakorlatilag ez a 2011. évi költségvetés módosítás, ami december 31-el lezárul, ezért semmi
értelme betenni, másrészt ha betesszük, jövõre is kérni fogják. Nem javasolja, nem szavazza
meg a 600 eFt-ot, nem tudja elfogadni.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület az egyéni módosító indítvánnyal, miszerint az 1. sz.
táblázatban szereplõ sport szállítási költségeinek finanszírozására a 600.000 Ft-ot kivegyük,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2 igen, 4 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
133/HÖK/2011. (XI.24.) számú határozat:
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Tárgy: Egyéni módosító indítvány
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének döntése, hogy Magyar János
képviselõ egyéni módosító indítványát, miszerint a 2011. évi költségvetés módosításban
szereplõ 600.000 Ft összegû sport egyesület szállítási költségét.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
Kormos Krisztián polgármester:
Megállapítja, hogy a módosító indítvány elutasításra került. Ezt követõen kérdezi a képviselõtestülettõl, egyetért-e az elõterjesztésben szereplõ rendelet módosításával?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2 nem, 4 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:
16/2011. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 2/2011. (II.16.) számú
rendeletének módosításáról
(teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi)
2) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat
2011. évi I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló jelentés elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Látható az elõttünk lévõ 2011. évi I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló elõterjesztés
alapján, hogy nagyságrendileg a teljesítést tekintve az önkormányzat idõarányosan vizsgálva
jól áll. Elmondja, hogy azok a pénzeszközök, amelyet ÖNHIKI-re kaptunk, megsegítették
mûködésünket. Azok a kiadási oldalon lévõ anomáliák, amelyek a rendszerben jelentkeztek,
azok enyhítésére az önkormányzat terheit ezáltal csökkenthet. A megigényelt elõlegek az
uniós forrásra, itt vannak, rendelkezésre állnak, nem költöttük el – könnyítés számunkra, hogy
kifizetés esetén onnan tudjuk finanszírozni. Összegezve tehát idõarányosan jól állunk. Az év
vége mindig szûkösebb a nettó finanszírozás miatt, de úgy ítéli meg, hogy tartható az év
vége. Eredményként mondhatja el, hogy nincs 60 napon túli tartozásunk, és próbáljuk tartani
ezt az ütemet. Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság elfogadta a tájékoztatást.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3 igennel elfogadásra javasolta az elõterjesztést.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri Gyõrffi Dezsõ ismertesse véleményét.
Gyõrfi Dezsõ könyvvizsgáló:
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Áttekintette a beszámolót, ami megfelel a követelményeknek. Megállapítja, hogy az
önkormányzat jó pénzügyi kondíciókkal rendelkezik.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület a 2011. I-III. negyedéves beszámoló elfogadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6
határozatot hozta:

igen szavazattal az alábbi

134/HÖK/2011.(XI.24.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzat 2011.évi
készült beszámoló elfogadása

I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött a 2011. évi I-III. negyedévi
gazdálkodásáról készült beszámoló melléklet szerinti elfogadásáról.
Határidõ: értelemszerûen
Felelõs: Polgármester
3) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció
elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Egy általános napirendi pontról beszélünk, az elõterjesztés mindenkinek megküldésre került.
Az alapelvek nagyságrendileg ugyanazok, mint korábban voltak, amelyet próbáltunk
aktualizálni. Az önkormányzat és intézményeiben lévõ megszorítások, létszám racionálás
elérte a határait. Úgy ítéli meg, a spórolási lehetõség a dologi kiadás oldalán lehetséges, a
fûtési költségeink csökkentése érdekében forrásokat keres.
A közigazgatás átszervezésérõl nem tudunk még konkrétumokat. Az kristálytisztán látszik,
hogy Borsodnádasd nem lesz járási központ, nem törekedtünk erre a szerepre. Az átszervezés
kapcsán milyen szerepet kapunk, az még kérdés a település életében. Intézményi
rendszerünket szeretnénk minimálisan a mostani szinten üzemeltetni, melyhez a szakmai
színvonal megfelelõnek – bizonyos ellenõrzések ki is mondták, hogy jól mûködik minden. A
szakember gárdánk minden területen megfelelõ, és örömmel abcentálja, hogy együtt tudunk
dolgozni. Szeretné az elképzelt fejlesztési célokat elérni, erre a pályázati rendszer ad tervezési
lehetõséget. Kérni a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, általános véleményük, hogy bizonytalan
dolgok miatt nehéz a jövõ évet tervezni, nem tudjuk még, hogy mit hoz a jövõ - elfogadásra
javasolják a jövõ évi koncepciót.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az elõterjesztést. Annyi
kiegészítést tennének hozzá, ha már konszolidált anyagi helyzetben van az önkormányzat,
akkor jövõre apróbb lakossági közérzetet javító fejlesztésekben (pl. utca névtábla) kellene
lépni.
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Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy a mai napon volt egyeztetésen a regionális fejlesztési Ügynökségen. Meg kell
várnunk a jövõ évben milyen pályázatok nyílnak meg, milyen egyéb források válnak
szabaddá. Kérné a képviselõ társakat kis csokorban gyûjtsék össze, a lakókörnyezetében
igényként felmerülõ fejlesztéseket, ami viszonylag kevés pénzbõl megvalósítható. Erre a
decemberi ülésen visszatérnénk, átbeszélnénk, milyen prioritási sorrendet állítsunk fel. - az
igényeket beköltségelteti, hogy lássuk mennyibe kerül.
Ezt követõen kérdezi, egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ
koncepcióval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6
határozatot hozta:

igen szavazattal az alábbi

135/2011.(XI.24.) számú határozat:
Tárgy: Javaslat Borsodnádasd város 2012. évi költségvetésének koncepciójára
Borsodnádasd város Képviselõ-testülete a fenti tárgyban elõterjesztett javaslatot megvitatta,
elfogadja és az alábbi határozatot hozza.
1. Az intézményi saját bevételek tervezésénél a biztos bevételeket kell betervezni.
2. A helyi adóbevételek behajtását szigorítani kell.
3. A normatív hozzájárulást az elfogadott költségvetési törvényben meghatározott
mértékben kötelezõ betervezni.
4. Intézményi mûködési kiadások:
Személyi juttatásokat az elõírásoknak, szerzõdéseknek megfelelõen kell
betervezni.
Dologi kiadásoknál az infláció mértékével számolható csak emelkedés
A pénzbeli és természetbeni juttatások mértékét, az elõírt nyugdíjminimum
mértékével kell meghatározni.
5. A 2012. évben a gazdálkodásban várható forráshiány csökkentése érdekében az
intézményi finanszírozás tervezhetõ összege az intézményi normatíva, a saját bevétel,
pályázati támogatás bevétele, és a kiegészítõ önkormányzati támogatás, mely %-os
aránya nem haladhatja meg a 2011. évi arányt.
6. A szerzõdések felülvizsgálatával csökkenteni kell a nem kötelezõ feladatok ellátásával
kapcsolatos költségeket.
7. A gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a költségtakarékos, hatékony
mûködés elvárásait.
8. A megkezdett és tervbe vett fejlesztési elképzelések forrásait biztosítani kell.
A 2012. évi költségvetés elkészítésekor a fenti irányelveket - a konkrét pénzügyi
bevételek ismeretében – figyelembe kell venni.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: 2012. évi költségvetés elõterjesztése
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4) Javaslat az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
16/2003.(XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A vagyonrendelet módosítása kiosztásra került, amely azért szükséges, mert van egy vezeték
Borsodnádasd – Járdánháza között, amit vagyonba javasol venni. Ez a 2300 fm-es vonalas
létesítmény víziközmû vagyont képezne, 6.225 eFt bruttó értékben. Javasolja ezt a vagyont
nyilvántartásunkba felvenni. Ez lenne egy olyan vagyon tárgy, amit az ÉRV Zrt részére, a
Magyar Államnak átadnánk használatra, amelyrõl ismerteti az elképzeléseit.
Burkovics Róbert jegyzõ:
Ezt a vagyont az 1990-es évek elején korlátozottan fogalomképes ingatlanként kellett volna az
önkormányzatnak nyilvántartásba venni ezen az értéken.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság javasolja nyilvántartásba venni nettó értékben a vezetéket, ez egy talált
pénz számunkra.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottsági ülésen beszéltek róla, de nem döntöttek ebben a
napirendben.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ javaslattal, miszerint a
gerincvezetéket 6.225 eFt bruttó értékben nyilvántartásba vegyük, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6
határozatot hozta:

igen szavazattal az alábbi

17/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 16/2003.(XI.06.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi)
5) Javaslat a 2012. évi belsõ ellenõrzési ütemterv elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót az elõterjesztést készítõ Burkovics Róbert jegyzõ részére.
Burkovics Róbert jegyzõ:
Jogszabályi kötelezettség a belsõ ellenõrzési tervet 2011. november 15-ig elkészíteni a jegyzõ
javaslatai alapján. Megküldte javaslatait az Ózd Kistérség Többcélú Társulás belsõ ellenõrzési
csoportjának. Az elõttünk lévõ elõterjesztés tartalmazza a belsõ ellenõrzésbe vont területeket.
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Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta a javaslatot. Aggálya a Nádasd Kft ellenõrzése,
mivel vállalkozói ágon kell áttekinteni. Szükségesnek tartja a folyamatba épített ellenõrzést,
szigorú belsõ kontrol kiépítését.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a javaslatot, amely a mûködés
minden szegmensét lefedi – elfogadásra javasolják a képviselõ-testületnek.
Kormos Krisztián polgármester:
A belsõ ellenõrzési ütemtervet kötelezõ elfogadni. A Nádasd Kft ellenõrzésébõl baj nem lehet
– érezze mindenki az ellenõrzés lehetõségét.
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ belsõ ellenõrzési ütemterv
elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6
határozatot hozta:

igen szavazattal az alábbi

136/HÖK/2011.(XI.24.) számú határozat:
Tárgy: Javaslat a 2012. évi belsõ ellenõrzési ütemterv elfogadására
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a határozat
mellékletét képezõ 2012. évi belsõ ellenõrzésre vonatkozó éves ellenõrzési tervet jóváhagyja.
Határidõ: ütemterv szerint
Felelõs: jegyzõ
Dr Bohus Gábor alpolgármester megérkezett, a továbbiakban jelen van.
6) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának likviditási hitel
felvételére
Kormos Krisztián polgármester:
Ajánlatokat kértünk, hogy lássuk likvid hitel felvétele esetén, mire számítsunk, ez látható az
elõttünk lévõ anyagban. A kötvény meg van, ismerteti a visszafizetési feltételeket. Nem
javasolja a likvid hitel felvételét, kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság nem javasolja a hitel felvételét, ne fizessünk rendelkezésre állásért.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal a C) pontot javasolja elfogadásra.
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Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ C) pont elfogadásával,
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7
határozatot hozta:

kéri

igen szavazattal az alábbi

137/HÖK/ 2011.(IX.24.) számú határozat:
Tárgy: Likviditási hitel felvétele
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete nem támogatja a likvid hitel
felvételét az OTP Bank Nyrt-tõl.
Felelõs: Kormos Krisztián polgármester
Határidõk: értelemszerûen
7) Javaslat a Nádasd Kft. 2012. évi mûködtetésére
Kormos Krisztián polgármester:
Elõljáróban elmondja, hogy az idei évben a Nádasd Kft. új ügyvezetésével a második
félévben jó együttmûködést sikerült kialakítani, nagy örömére szolgál, hogy nem csak
e-mailben tartják a kapcsolatot. Tisztán látható az, hogy az ÉRV Zrt. felé fennálló tartozás
összege 28 MFt. Azon dolgozik, hogy ne a saját költségvetésünkbõl kelljen a Nádasd Kft és
az ÉRV Zrt rendelkezésére bocsátani ezt a hatalmas tartozást, hanem más egyéb módon
oldjuk meg. Kristálytisztán látszik az, hogy ennek van megoldása, látszanak a lehetõségek,
melyeket ismertet. Nagy örömére szolgál, hogy határozott, karakán a mostani ügyvezetõ,
megpróbált a tartozókkal szemben lépni, amelynek eredményeképpen elég szép összeg folyt
be. A kiküldött határozati javaslatban szerepel az, amit a Nádasd Kft a jövõ évben elvégez.
Kérdés, mi legyen a stúdió üzemeltetésével, ezt felül kell vizsgálnunk, amelyre vannak
elképzeléseink, - fontosnak tartja a finanszírozási formát átgondolni, az alapítvány keretein
belül tervezi megoldani, a mûvelõdés szakmai felügyelete mellett. Erre januárban-februárban
készül elõterjesztés. Utánajárt, hogy Borsodnádasdon az Invitelnél jelenleg 392 kábeltv
bekötés van. A kft-ben 4 munkavállalónak lejár a szerzõdése 2011. december 31. nappal, a 2
fõ fizikai létszámra nem tart igényt. Nem szándékozik eladni a vagyontárgyakat (gépet), a
faház költségét minimalizálni tervezi. A kft-t a jövõben egyéb feladatokkal is javasolja
megbízni. Köszöni az ügyvezetõ eddig elvégzett munkáját. Megköszöni a szakértõ úrnak,
hogy a Nádasd Kft-ben a hölgyeket sûrûn látogatja.
Hajduné Murányi Tünde ügyvezetõ igazgató:
Szeretné megköszönni Dr. Bohus Gábor ügyvéd úr segítségét. A kft felé tartozókat
felszólította. Járdánháza Község Önkormányzatával a tartozás visszafizetésérõl megkötötte a
megállapodást.
Dr Bohus Gábor alpolgármester:
Ismerteti, hogy minden behajtás jogerõs lett.

9
Created by PDF Generator (http://www.alientools.com/), to remove this mark, please buy the software.

Magyar János képviselõ:
Javasolja az ÉRV Zrt-nek átadni bérbe a vízvezeték rendszert. A Nádasd Kft tulajdona a kút,
emeljük meg a bérleti díját, ismerteti a kiszámlázás módját – ezt ki kell dolgozni és jogilag
rendbe tenni a tartozás rendezése érdekében.
Gyõrffi Dezsõ könyvvizsgáló:
Ismerteti, hogy a vízgazdálkodási törvény változni fog, az ivóvíz a jövõben nagy kincs lesz.
Véleménye az, hogy a kút maradjon meg az önkormányzat tulajdonában. A kft évente 10
MFt veszteséget termel az önkormányzatnak, ami idáig 200 MFt-ot jelent, ezért ez egy fontos
kérdés.
Kormos Krisztián polgármester:
Nem jelent még meg az új víziközmû törvény. Tisztán látjuk az elképzeléseket,
problémáinkat. Örömmel mondhatja azt, hogy minket az ÉRV Zrt partnerként kezel,
elõremutatóan tud velük együttmûködni. Bejelenti, hogy 3 hete szilvásváradi vizet iszunk.
Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elõterjesztést. Véleményük, hogy lennie kell kft-nek, a
funkcióját bõvítsük (pl. díjbeszedés), vannak szolgáltatások amiket az önkormányzat nem tud
ellátni. Elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a tervezetet. Véleményük az, hogy
tovább fejleszthetõek a funkciók, a stúdió kérdése fontos döntéseket igényel, végül 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolják a képviselõ-testületnek a határozati javaslatot.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a Képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ szolgáltatási szerzõdés
megkötésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7
határozatot hozta:

igen szavazattal az alábbi

138/HÖK/2011.(XI.24.) számú határozat:
Tárgy: Szolgáltatási szerzõdés kötése a Nádasd Kft-vel 2012.01.01-tõl
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete dönt abban, hogy 2012. január 1.
nappal szerzõdést köt az alábbi tevékenységekre:
-

Városi Önkormányzat részére a szemétdíj kiszámlázása, beszedése, elszámolása
Csekkes szemétdíj befizetések nyilvántartása, elszámolása
Lakásfenntartási támogatások nyilvántartása, levonása, havonkénti feldolgozása,
elszámolása
Víziközmû Társulati befizetések nyilvántartása, negyedévenkénti átutalások
lebonyolítása

Egyúttal dönt arról, hogy a fenti feladatok elvégzésének díját 400.000 Ft/hó nettó összegben
határozza meg, mely összegre és tevékenységekre 2012. júniusi ülésén visszatér.
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Felelõs:

Polgármester, ügyvezetõ igazgató

Határidõ:

2011.12.31.

Kormos Krisztián polgármester:
Rövid szünetet rendel el.
Gyõrffi Dezsõ könyvvizsgáló, Gombos Éva pénzügyi irodavezetõ távozik az ülésterembõl.
8) Javaslat Borsodnádasd Város Településszerkezeti Tervének módosítására,
valamint
Borsodnádasd
Város
Önkormányzat
Képviselõ-testületének
../2011.(XI...) önkormányzati rendelete a Borsodnádasd Város Szabályozási
Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat – HÉSZ – területre
vonatkozó elõírásainak megállapításáról szóló 6/2005.(VI.02.) önkormányzati
rendeletének módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Elkészült az anyag, amely a lemezgyár területén és a sportpálya átminõsítésérõl szól. Ez nem
azt jelenti, hogy a lakosság érdekeit sértené, olyan üzemet terveznek oda, ami nem ..... Az
engedélyeket úgy adják meg, ha minden .....
Burkovics Róbert jegyzõ:
Ismerteti, hogy a Településszerkezeti Tervet határozattal, a Szabályzati Tervet rendelettel kell
elfogadnunk.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ Borsodnádasd
Településszerkezeti Tervének módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7
határozatot hozta:

Város

igen szavazattal az alábbi

139/HÖK/2011.(XI.24.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasd Város Településszerkezeti Tervének módosítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Településszerkezeti Terv
belterületre vonatkozó módosításának elõterjesztését megtárgyalta és azt a T-4/1. és T-4/2.
tervlapokkal elfogadja.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: 2012. január 1.
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Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ Szabályozási Terv módosításával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7
rendeletet alkotta:

igen szavazattal az alábbi

18/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete
a Borsodnádasd Város Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat –
HÉSZ – területre vonatkozó elõírásainak megállapításáról szóló 6/2005.(VI.02.) önkormányzati
rendelet módosításáról
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
BORSODNÁDASD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

(teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi)

9) Javaslat ÉMOP-4.2.1/A – „Szociális alapszolgáltatások
fejlesztése” címû pályázathoz pályázatíró kiválasztására

infrastruktúra

Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy az elõzõ ülésen az ÉMOP-4.2.1/A –Szociális alapszolgáltatások infrastruktúra
fejlesztése” címû pályázatról beszéltünk már, a tegnapi napon az elõterjesztést mindenkinek
átküldtük. Ez a pályázat a funkcióját vesztett épületek felújítására vonatkozik, a projekt
kapcsán a falusi óvoda felújítása történne meg a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási
Központ részére. A projektre 100 MFt-ot terveztünk, 5 % saját erõvel. Az épület arculatában
az orvosi rendelõhöz és a mûvelõdési házhoz illeszkedne. Ebben a pályázatban tervezi
megoldani az épület felújítását, egy környezetbarát, geotermikus fûtési megoldással, ami 0 Ft
fûtésköltséget eredményezne. Olyan fûtést javasol, ami a kultúrház fûtését is megoldaná.
Szeretne jármûbeszerzést is a szociális alapszolgáltatási feladatokhoz, ami egyúttal az
ügyeleti feladatokat is ellátná. A konyha az intézményegységen belül van, így ez kedvezõ
lehetõség a konyha ablakainak hõszigetelésére és a konyha elõtti kerítés felújítására. A
projektben egy kültéri fedett foglalkoztató kialakítását is szeretné megvalósítani. Ismerteti az
anyagban szerepel a pályázatíró kiválasztása, a Kroda Kft-t javasolja megbízni ezzel a
feladattal.
Magyar János képviselõ:
Meg van sértõdve, mert ez Pénzügyi Bizottsági téma, nem tudták megtárgyalni. Kikéri
magának, hogy ilyen volumenû elõterjesztésben most gyorsan döntsünk, nem lát benne
tisztán. Nézte a pályázati kiírást, a geotermikus energiára az építési költség legfeljebb 10 %áig számolható el. Van-e szociális koncepciónk, mert ez elõírás. A teleprõl elköltözik a
szociális központ, amit sajnál. A Petõfi Mûvelõdési házat is fel lehetne újítani.
Kormos Krisztián polgármester:
A tervezõnek kell kijönni, megtervezni a kért felújítást, hogy lássunk összeget. A pályázatban
sok a nyitott kérdés, pályázatírót és tervezõt kell most kiválasztanunk, hogy fel tudjuk mérni a
felújítási igényt. Rendelkezünk szociális koncepcióval. A településközpontot a faluban
álmodtuk meg, azért kerülne ide a szociális központ is. Tisztán látszik, hogy ennyi pénzbõl a
Petõfi Mûvelõdési Házat nem tudjuk felújítani. A falusi óvoda épülete jó állapotú, be tudja
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lakni a szociális alapszolgáltatási központ, amelyre egyre több igény van, kiemelt fontosságú
intézményünk lesz. Gondolkozzunk abban, hogy a munkát el kell kezdeni, decemberben
várható ezzel kapcsolatosan még egy ülés. Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben
szereplõ pályázatíró kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7
határozatot hozta:

igen szavazattal az alábbi

140/HÖK/2011. (XI.24.) számú határozat:
Tárgy: Pályázatíró kiválasztása az ÉMOP-4.2.1/A-11 „Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címû pályázat
elkészítéséhez
Borsodnádasd Város Önkormányzata az ÉMOP-4.2.1/A-11 „Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címû konstrukcióra a pályázati
dokumentáció és Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével, benyújtásával,
projektmenedzsment, közbeszerzés, tájékoztatás-nyilvánossági feladatok lebonyolításával a
Kroda Pályázati Tanácsadó Kft.-t (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) bízza meg.
A képviselõ testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzõdés megkötésében eljárjon.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztés szerint a tervezõ kiválasztásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7
határozatot hozta:

igen szavazattal az alábbi

141/HÖK/2011. (XI.24.) számú határozat:
Tárgy: Tervezõ kiválasztása az ÉMOP-4.2.1/A-11 „Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címû pályázat engedélyes
és kiviteli terveinek elkészítéséhez
Borsodnádasd Város Önkormányzata az ÉMOP-4.2.1/A-11 „Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címû pályázatához kapcsolódóan az
építési engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli tervdokumentáció elkészítésével a
Viszoki és Társa Kft.-t (3535 Miskolc, Tapolcarét u. 2.) bízza meg.
A képviselõ testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzõdés megkötésében eljárjon.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
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10)Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Dr Regéczi Márta szemész szakorvos megkereste hivatalunkat azzal, hogy a szemészeti
eszközeit 60.000 Ft-ért vásároljuk meg.
Dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõ:
Érdeklõdött az eszközökre vonatkozóan, az ár nem sok érte.
Magyar János képviselõ:
Nem javasolja megvásárolni az eszközöket, ettõl vannak modernebbek is.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület azzal, hogy dr Regéczi Márta szemész szakorvos által
felajánlott szemészeti eszközöket nem vásároljuk meg az önkormányzat részére?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7
határozatot hozta:

igen szavazattal az alábbi

142/HÖK/2011.(XI.24.) számú határozat:
Tárgy: Szemészeti eszközök megvásárlása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének döntése, hogy dr Regéczi Márta
szemészeti szakorvos által, 60.000 Ft összegben felajánlott szemészeti eszközöket nem
kívánja megvásárolni.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy e döntésrõl dr Regéczi Márta szakorvost értesítse.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót Burkovics Róbert részére.
Burkovics Róbert jegyzõ:
Ismerteti, hogy az ÁMK, a Polgármesteri Hivatal és a Borsodnádasdi Szociális
Alapszolgáltatási Központ alapító okiratán apróbb, technikai jellegû módosításokat vezettünk
át, a törvényi változásoknak ezáltal eleget tettünk.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület az
kézfelnyújtással jelezzék.

ÁMK

alapító

okiratának

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7
határozatot hozta:

módosításával,

kéri

igen szavazattal az alábbi

14
Created by PDF Generator (http://www.alientools.com/), to remove this mark, please buy the software.

143/HÖK/2011. (XI.24.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasdi Általános Mûvelõdési Központ alapító okiratának módosítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Borsodnádasdi Általános
Mûvelõdési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
I.
Az alapító okirat az alábbi 10/A. ponttal egészül ki:
10/A. Az intézmény típusa: Általános Mûvelõdési Központ – alapfokú oktatási intézmény
II.
A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.
Felelõs: Jegyzõ, ÁMK vezetõ
Határidõ: azonnal

Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7
határozatot hozta:

igen szavazattal az alábbi

144/HÖK/2011. (XI.24.) számú határozat:
Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
I.
Az alapító okirat bevezetõ rész elsõ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Borsodnádasd Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:”
II.
Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Gazdálkodási jogköre: önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv”

III.
Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
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„Közhatalmi költségvetési szervként tevékenységének végzése az alábbi szakfeladaton”
szövegrész törlésre kerül.
IV.
Az alapító okirat 5. pontjában szereplõ:
„841125 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása”
szövegrész helyébe
„841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása”
szövegrész lép.

V.
A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.
Felelõs: Jegyzõ
Határidõ: azonnal
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltató Központ alapító
okiratának módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7
határozatot hozta:

igen szavazattal az alábbi

145/HÖK/2011. (XI.24.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Borsodnádasdi Szociális
Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
I.
Az alapító okirat bevezetõ szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Borsodnádasd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdés alapján az államháztartásról szóló módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1)-(3) bekezdésében, illetve a 89. §-ban foglaltak szerint a
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát a módosításokkal
egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el.”
II.
Az alapító okirat 3. pont helyébe az alábbiak lépnek:
„3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: szociális és gyermekjóléti alapellátás
Mûködési köre: Borsodnádasd város közigazgatási területe”
III.
Az alapító okirat 4/A ponttal egészül ki, melynek szövege:
„4/A. A költségvetési szerv fenntartó szerve, székhelye:
Borsodnádasd Város Önkormányzata
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3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.”
IV.
Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6. A költségvetési szerv alap tevékenysége”
V.
Az alapító okirat 7. pont helyébe az alábbi módosítás lép:
„ 7. Gazdálkodási jogkör:
- önállóan mûködõ költségvetési szerv
- gazdálkodását a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal útján
biztosítja.”
VI.
A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.
Felelõs: Jegyzõ
Határidõ: azonnal
Kormos Krisztián polgármester:
9 Ismerteti, hogy 2011. december 16-án tervezi a karácsonyi összejövetelt. 10.30 órakor
lenne az iskolai ünnepség, ezt követõen lenne a rendezvény a Borsodnádasdért
dolgozóknak.
9 A szilveszter az elõzõ évhez hasonlóan kerülne megszervezésre, melyre mindenkit
szeretettel vár, a vacsorára 6000 Ft/fõ összeget kalkuláltak.
9 A jövõ héten raknánk ki a településünkön a díszvilágítást, amely ez évben is új
elemekkel bõvült. Az ÉMÁSZ segít a kosaras autóval a fényfüzérek elhelyezésében,
és ingyen adja ehhez a világítást.
9 2011. november 25-én, 15.30 órakor érkezik Ríz Gábor országgyûlési képviselõ egy
kis megbeszélésre, hallani szeretné a helyi igényeket, kritikákat.
Ezt követõen Kormos Krisztián polgármester zárt ülést rendelt el, melyben az Arany János
Tehetséggondozó Program kerül megtárgyalásra.
K.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyzõ

Magyar János
jegyzõkönyv-hitelesítõ

Dorkó György
jegyzõkönyv-hitelesítõ
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