Készült: 2011. december 15-én, 16.00 órától 19.00 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 Bohus Gábor alpolgármester
dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõ
Dorkó György képviselõ
Magyar János képviselõ
Sági Tibor képviselõ
Sipos Sarolta képviselõ
Burkovics Róbert jegyzõ
Jelen vannak továbbá:
Lõricz Ákos ÉRV Zrt. stratégiai igazgató
Gombos Éva pénzügyi irodavezetõ
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ
Hajduné Murányi Tünde Nádasd Kft ügyvezetõ igazgató
Szkálosi László bizottsági tag
Nagy Anett intézményvezetõ
Szabóné Nyiri Andrea jegyzõkönyvvezetõ
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a képviselõ-testület teljes létszámmal megjelent,
határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzõkönyv hitelesítésére felkéri dr. Hegedûs
Zsuzsanna és Sági Tibor 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 kiadott napirendi pontoknak megfelelõen haladnánk. Javasolja a kiküldött meghívóban lévõ
1) Napirendet rövid tájékoztatóval kiegészíteni, egyetért-e az elhangzott javaslattal a
képviselõ-testület, kéri kézfelnyújtással, jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
napirendet fogadta el:
Napirend:

1. Javaslat az ivóvíz szolgáltatási díjról, a csatornahasználati díjról és a folyékony hulladék
szállításának díjáról szóló .../2011.(XII...) önkormányzati rendelet megalkotására
Elõterjesztõ: Polgármester
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2. Javaslat a 2012. évi lakbérek összegének megállapítására
Elõterjesztõ: Polgármester
3. Javaslat döntésre a „Vállalkozási szerzõdés a KEOP-7.1.0/11-2011-0010 azonosító számú
„Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása” címû projekt keretében tervezõi
feladatainak ellátására létesítési engedélyes tervek elkészítésére” tárgyú egyszerû
közbeszerzési eljárás tárgyában, a tervezõ kiválasztására
Elõterjesztõ: Polgármester
4. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2012. I. félévi
munkaterv elfogadására
Elõterjesztõ: Jegyzõ
5. Tájékoztató az Ózdi Kistérségi Többcélú Társulás 2011. évi tevékenységérõl
Elõterjesztõ: Polgármester
6. Javaslat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadására
Elõterjesztõ: Nagy Anett intézményvezetõ
7. Óév értékelése
Elõterjesztõ: Polgármester
8. Javaslat Nádasd Kft ügyvezetõ igazgató megbízására
Elõterjesztõ: Polgármester
9. Egyebek

1) Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
../2011.(XII...) önkormányzati rendelete
az ivóvíz szolgáltatási díjról, a csatornahasználati díjról és a folyékony hulladék
szállításának díjáról
Kormos Krisztián polgármester:
A napirend kapcsán elõször az ivóvíz szolgáltatási díjról, a csatornahasználati díjról és a
folyékony hulladék szállításának díjáról szóló rendelet módosítását beszéljük meg.
Megkaptuk az ÉRV Zrt-tõl az inflációt követõ, 4,1 %-os emelésre a javaslatot, amelyet alá is
támasztottak számításokkal. Az elõterjesztésben szereplõ díjemelést elfogadhatónak tartja.
Ezzel a lakosságot nem terheljük meg, aki eddig fizetett, bízik abban, ezt tudja tartani.
Ismerteti a tervezett díjtételeket. Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyetért az elõterjesztéssel. Az ülésen szó esett 2,5 %os emelésrõl is.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és 3 igennel támogatták az inflációt
követõ díjemelést.
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót Lõrincz Ákos, az ÉRV Zrt. stratégiai igazgatója részére.
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Lõrincz Ákos:
A kollégájuk, mint országgyûlési képviselõ is részt vesz a most készülõ víziközmû törvény
parlamenti vitájában, a törvény elõkészítésében. Nagy valószínûséggel az önkormányzat
ebben az évben utoljára tárgyalja a díjemeléseket. Az elkövetkezendõ idõszakban ez a díj
átkerül a tervezet szerint, hatósági árként 2,56 %-os emelési díjat kell majd alkalmazni –
jelenleg ez még nem fix. A társaságuk ettõl függetlenül a szolgáltatást biztosítani kívánja az
önkormányzat számára.
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdése, javaslata van-e a napirenddel kapcsolatos valakinek? – Észrevétel nem hangzott el.
Egyetért-e a képviselõ-testület az önkormányzati rendelet olymértékben történõ emelésével,
amelyet az elõterjesztés tartalmaz, kéri kézfelnyújtással, jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:
19/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet
Az ivóvíz szolgáltatási díjról, a csatornahasználati díjról és a
folyékony hulladék szállításának díjáról
(Teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi.)
Kormos Krisztián polgármester:
Ezt követõen szóbeli jellegû tájékoztatást szeretne adni. Az alapkérdés az volt, hogy az ÉRV
Zrt-vel kötött üzemeltetési szerzõdés nagyon jó helyzetet teremtett a településen – a hatalmas
tartozásállományt, ami az ÉRV felé fennáll, rendeznünk kell. Erre olyan rendszert szeretnének
kidolgozni, hogyan valósulhat ez meg - gondolkoztak ezen, végül is hármas elképzelés
született meg. Egyrészt a vagyonátadással, másrészt az üzemeltetési jog átadás lenne jelentõs
elem, harmadrészt a bérleti díjból való rendezéssel. Most egy olyan tárgyalási helyzetben
vagyunk, amelyben nyugodtan kérdezhetünk, illetve mint önkormányzat mérlegeljünk ebben
a kérdésben. Elsõdlegesen a település érdekeit kell, hogy képviseljük. Most a legutolsó
tárgyalási verzió szerint vagyonátadásról nincs szó, üzemeltetési jog vásárlásról, szerzõdésrõl
beszélünk, amely kirendezné teljes egészében a tartozás állományunkat, 26,5 Millió Ft-ot.
Utána pedig a 78 Ft-díj szabad felhasználású keret tárgyalási alapot képezne. Kiküldtünk az
ÉRV tervezetét a képviselõknek, amit jogi szakértõnkkel is szeretné átnézetni. Átadja a szót
Lõrincz Ákos részére.
Lõrincz Ákos:
Megköszöni a bizalmat, amit a nyáron megkaptak. Sokszor jár itt a településen, úgy gondolja,
hogy kialakult egy bizalom irányukba, próbálnak segítséget adni a szolgáltatással
kapcsolatosan. Folyamatos tárgyalás eredményeképpen 41 település csatlakozott hozzájuk
2011-ben, számukra fontos lépés volt, hogy Járdánháza is csatlakozott az ÉRV szolgáltatás
körébe. Nekik fontos partner Borsodnádasd. Továbbra is ezt a partnerséget szeretnék tartani.
Sajnálja, hogy a kiküldött tervezet a képviselõ-testület tagjainak nem lett magyarázva,
szeretné elmondani, miért ez a verzió született meg. Az önkormányzatnak a tartozásállomány
rendezése érdekében kezdtek el egyeztetéseket, módot találni arra, hogy ez változzon. A
jelenlegi bérleti szerzõdés alapján az önkormányzat nem jut kézpénzhez az 55 Ft-os bérleti
díjból. Azon gondolkodtak, hogyan lehet ezt megoldani. Végül is oda jutottak, hogy van
üzemeltetési, vásárlási lehetõség, amelynek összegét megpróbálják úgy alakítani, hogy ne
legyen túl magas. Nekik is el kell számolni a tulajdonos felé, hogy az üzlet mennyi idõ alatt
térül meg. Megnézték, hogy a víziközmû korlátozottan forgalomképes, másnak nem
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elidegeníthetõ. Az önkormányzat nem tudja mire használni, maximum bérbe adhatja. Erre jött
az ötlet: a vezeték szakaszra, medencére a vagyonértékelés megtörtént, amit átadtak az
önkormányzatnak. Megkeresték azt az összeget, amivel ki lehet rendezni a tartozásállományt.
A kiküldött szerzõdés tervezet alapján a felértékelt közmûvet megvásárolnák, és üzemeltetési
jogot vásárolnák 25 évre, továbbá az önkormányzat 55 Ft/m3 összeget tudna megkapni
kézpénzben. A B-A-Z Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy pályáztatni kell, ilyen jellegû
értékesítés végrehajtása során. Olyan javaslatot terjesztettek elõ, amely abba az irányba
menne, hogy többet költenének a rendszer felújítására, a maradék összeg pedig maradna
szabad felhasználásúként. Nekik jobb, kedvezõbb, a megfelelõ mûszaki szint biztosítása,
annál jobb, minél kevesebb a meghibásodás. Tett a javaslata mellé egy standardszerzõdés
tervezet, látható hogy az ÉRV ilyen feltétekkel köt szerzõdést. Nekik céljuk, hogy a tartozás
kirendezésébe segítsenek. Ezért szükségesnek tartják, hogy új üzemeltetési szerzõdés
készüljön, a korábbi feltételeknek megfelelõen, annyi kivétellel, hogy a 2012-ben való
felülvizsgálat kikerülne, és hosszabb távra kötnék a szerzõdést. A szerzõdést fel lehet
mondani egyébként is, felmondási idõvel, illetõleg egyéb indokkal is, ha a szolgáltatás nem
megfelelõ, nem teljesítenék a követelményeket, nem fizetnék a bérleti díjat. A 26,5 MFt
kirendezése nekik is fontos kérdés, az ismertetett feltételekkel. Sarkalatos kérdés az, hogy a
KEOP szennyvíz pályázat önrészben és lebonyolításban szakmai segítséget kívánnak
nyújtani.
Magyar János képviselõ:
Örül az ÉRV Zrt. segítõ kézségének. A félreértés az, hogy a Nádasd Kft tartozik, nem az
önkormányzat. A tervezetben nincs szó arról, mit akar a saját kúttal az ÉRV, mennyit kell rá
költeni. A kút a lakosság pénzébõl, 30 MFt-ot jelentett. Tisztázni kell az Áfa kérdését is. Úgy
gondolja, komplexen kell ezeket kezelni.
Lõrincz Ákos:
A Nádasd Kft-nek van tartozása, amit az önkormányzat átvállalt. A víziközmû törvény
tervezetben szerepel, hogy a kutat vissza kell adni az önkormányzatoknak, erre Áfa
mentességet biztosít. A vízbázis fontos stratégiai dolog, nem csak a nagyokat, a kicsiket is
szeretnék megtartani, a bázisaikat igyekeznek megõrizni. A kút felújítását tervezik, nem
szeretnék megszüntetni, arra bizonyos összeget kell fordítani. A korábbi üzemeltetõ nem úgy
üzemeltette a kutat, ahogy kellett volna, lecsökkent a vízhozam. A szakemberek fogják
megvizsgálni a kút állapotát.
Sági Tibor képviselõ:
Az elhangzottakban szimpatikus megállapítást hallott, a kút valóban kulcskérdés. A kút
vízhozamára kötnünk kell egy megállapodást.
Lõrincz Ákos:
A kút felújítása az önkormányzatot terheli, mûködõképes állapotba kell hozni.
Szkálosi László bizottsági tag:
Évi 400.000 Ft-ot most is fizet a Nádasd Kft vízkészlet használat járulékként.
Lõrincz Ákos:
Úgy gondolja, nem hozott rossz ajánlatot. Bizalmat szeretne továbbra is kérni, az
elõterjesztésben leírt feltételekkel.
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Kormos Krisztián polgármester:
A kút tulajdona az önkormányzaté, a tulajdonossal egyeztetett módon fog történni a felújítás.
Aggályosnak tartja a kút kérdését, amelyet tisztázni kell. Tisztázni kell, hogy a szerzõdést
hány évre kössük meg az ÉRV-vel, és szerepeljen benne a szennyvíz pályázat önerõ
mértékéhez való hozzájárulás. A szerzõdést megküldte a jogi irodának, további egyeztetést lát
szükségszerûnek. Az újabb javaslatot holnap ki fogja küldeni mindenkinek. Kérése, hogy a ,
a hétvégén mindenki nézze át, jövõ héten kedden délután ezzel kapcsolatosan újabb ülésen
javasolja a döntést meghozni, kellõen mérlegelve az elhangzottakat.
Ezt követõen Kormos Krisztián rövid szünetet rendel el.
Lõrincz Ákos távozott az ülésterembõl.
2) Javaslat a 2012. évi lakbérek összegének megállapítására
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldésre került a lakbér díjrendeletben az infláció emelésének megfelelõ összeg. A
bizottságok megtárgyalták a lakbér díjrendeletet, kéri ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a díjrendeletet, és elfogadásra javasolja a képviselõtestület felé.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3 igennel, javasolja a rendeletet elfogadásra.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület, az elõterjesztésben meghatározott önkormányzat tulajdonában
lévõ bérlakások bérleti díja, összkomfortos lakás esetén 300 Ft/m2/hó, komfortnélküli és
szükséglakás esetén 142 Ft/m2/hó összegû díjra történõ emelésével, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:
20/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások, helyiségek bérletének és elidegenítésének
szabályairól szóló 10/1994.(VI.28.) sz. rendelet módosításáról
(teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi.)
3) Javaslat döntésre a „Vállalkozási szerzõdés a KEOP-7.1.0/11-2011-0010 azonosító
számú „Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása” címû projekt keretében tervezõi
feladatainak ellátására létesítési engedélyes tervek elkészítésére” tárgyú egyszerû
közbeszerzési eljárás tárgyában, a tervezõ kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
A KEOP-7.1.0/11.-2011.-0010. „Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása” projektben elég
komoly tervezõi munkát kell elkezdenünk. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, ennek
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alapján a legjobb érvényes ajánlatot a Transdowell Zrt. adta, õt javasolja megbízni a tervek
elkészítésével. Átadja Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ részére a szót.
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ:
Az elõterjesztését annyival egészíteni ki, hogy a Transdowell Zrt-nek referenciái között
szerepel Gönc, Taktaharkány, Békéssámson, Karácsond Önkormányzatai.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság alkalmasnak tartja, maximálisan javasolja elfogadni az elõterjesztésben
szereplõ céget. Megállapítása, hogy minél el kell készíttetni a terveket.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a legjobb érvényes ajánlatot javasolja elfogadásra.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület, hogy a legjobb érvényes ajánlat benyújtó, Transdowell Zrt-vel
kössük meg a vállalkozási szerzõdést, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
147/HÖK/2011. (XII.15.) számú határozat:
Tárgy: „Vállalkozási
szerzõdés a
KEOP-7.1.0/11-2011-0010
azonosító
számú
„Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása” címû projekt keretében tervezõi
feladatainak ellátására létesítési engedélyes tervek elkészítésére” tárgyú
vállalkozási szerzõdés megkötése
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a „Vállalkozási szerzõdés a
KEOP-7.1.0/11-2011-0010 azonosító számú „Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása”
címû projekt keretében tervezõi feladatainak ellátására létesítési engedélyes tervek
elkészítésére” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli egyszerû közbeszerzési eljárásban
kialakult eredmény, és a bíráló bizottság javaslata alapján a TRANSDOWELL Zrt. ajánlatát
összességében elõnyösnek, érvényesnek és nyertesnek ítéli.
A kialakult eredmény alapján a Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
Önkormányzat képviseletében
a TRANSDOWELL Zrt.-vel (3527 Miskolc, Tüzér utca 12.)
kösse meg a vállalkozási szerzõdést.
Felelõs: polgármester
Határidõ: értelemszerûen
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4) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
2012. I. félévi munkaterv elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött 2012. I. féléves munkarend-tervet az eddigi munkarendhez próbálták igazítani.
Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, amelyet elfogadásra javasolnak.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3 igennel elfogadásra javasolja a munkatervet.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület a
kézfelnyújtással jelezzék.

2012. évi I. féléves munkaterv elfogadásával,

kéri

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
148/HÖK/2011. (XII.15.) számú határozat:
Tárgy: A Képviselõ-testület 2012. I. félévi munkatervének elfogadása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött abban, hogy a 2012. I.
féléves munkatervét elfogadja a melléklet szerint.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
5) Tájékoztató az Ózdi Kistérségi Többcélú Társulás 2011. évi tevékenységérõl
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatást ad Ózd Város Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi tevékenységérõl (az írásos
elõterjesztés csatolva).
Egyetért-e a képviselõ-testület az ismertetett tájékoztató elfogadásával?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
149/HÖK/2011.(XII.15.) számú határozat:
Tárgy: Tájékoztató Ózd Város Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi tevékenységérõl
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Ózd Város Kistérség Többcélú
Társulás 2011. évi tevékenységérõl szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

7
Created by PDF Generator (http://www.alientools.com/), to remove this mark, please buy the software.

Felelõs: polgármester
Határidõ: értelemszerûen
6) Javaslat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Megküldtük Borsodnádasd Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját minden
képviselõ részére, amely pályázatok benyújtásához is szükséges. Átadja a szót Nagy Anett
intézményvezetõ részére.
Nagy Anett intézményvezetõ:
A szociális törvény kötelez minket, hogy legyen Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciónk.
A koncepcióban részletesen leírta Borsodnádasd helyzetképét, a szociális ellátás folyamatát,
milyen feladatokat látnak el. Közösen kellene összeülnünk, eldönteni azt, hogy mik azok,
amelyeket jobban fejlesszünk. A fejlesztésekben az idõsek ellátását és a fiatalabb korosztályt
célozza meg, a halmozottan hátrányos gyerekeknek fejlesztéseket kellene kidolgozni.
Kialakult a szociális alapszolgáltatási központban a bababarát környezet, amelyet bõvíteni
szeretne. A családi kapcsolattartás helyszínéül szükségesnek tart egy semleges környezetet,
ahol a szülõk a gyerekkel tudják tartani a kapcsolatot. Apróbb lépések megtételét nagyon
fontosnak tartja a munkájukban.
Magyar János elnök:
Nagyon jó a koncepció, a Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra.
Sági Tibor elnök:
A megküldött, elég részletes adatokat tartalmazó javaslatot a Városfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság 3 igennel javasolja elfogásra.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület Borsodnádasd
Koncepciójával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.

Város

Szociális

Szolgáltatástervezési

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
150/HÖK/2011. (XII.15.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasd Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Borsodnádasd Város Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának aktualizált és felülvizsgált tartalmát elfogadja.
Felelõs: intézményvezetõ
Határidõ: értelemszerûen
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7) Óév értékelése
Kormos Krisztián polgármester:
Mozgalmas 2011. éven vagyunk túl, még mozgalmasabb lesz a jövõ év. Elmondhatja, hogy
nem állunk rosszabbul, mint 2010. októberében. Nem látjuk tisztán, milyen kormányzati
döntés születik az önkormányzatokkal kapcsolatosan. Célszerûnek tartja a tartalékolást a
lehetõségeink szerint, az év vége mindig szûkösebb számunkra. A pályázatok stratégiai
tervezése megindult 2011-ben, azon dolgozik, hogy településünk szebb legyen.
8) Javaslat Nádasd Kft. ügyvezetõ igazgató megbízására
Kormos Krisztián polgármester:
Elõljáróban el kívánja mondani, hogy az érintett a nyílt ülésen történõ tárgyaláshoz
hozzájárult.
A Nádasd Kft jelenlegi ügyvezetõ igazgatójának a szerzõdése 2011. december 31. nappal
lejár. Hajduné Murányi Tündét javasolja a jövõ évtõl újra megbízni,határozott idõre. Hajduné
Murányi Tündével sikerült jó kapcsolatot kialakítania, maximálisan megbízik benne, a
feladatához kellõen vehemensen áll hozzá. Kéri a bizottságok állásfoglalásaikat ismertessék.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalja, javasolja, hogy a jelenlegi ügyvezetõ maradjon tovább.
Nem sajnálja a 160.000 Ft bért tõle, ez nem sok, de el kell gondolkodni, hogy a hivatalban
kevesen keresnek ennyit.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalt errõl.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a
képviselõ-testületet,
Hajduné Murányi Tünde
ügyvezetõ igazgató
megbízásával, 2012. január 1. naptól, határozott idõre, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
151/HÖK/2011.(XII.15.) számú határozat:
Tárgy: Nádasd Kft ügyvezetõjének 2012. január 1. naptól történõ megbízása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött arról, hogy a Borsodnádasdi
Csatornamû és Kommunális Szolgáltató Kft ügyvezetésével 2012. január 1. naptól, 2012.
december 31. napig Hajdúné Murányi Tündét bízza meg.
Felelõs:

Polgármester

Határidõ: értelemszerûen

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

Kormos Krisztián polgármester:
Hajduné Murányi Tünde ügyvezetõ részére 160.000 Ft/hó bért javasol megállapítani. A
gépjármû költségtérítésre nem javasol külön összeg megállapítását, kiküldési rendelvény
alapján a keletkezett útiköltsége kifizetésre fog kerülni. Egyetért-e a képviselõ-testület az
elhangzott javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
152/HÖK/2011.(XII.15.) számú határozat:
Tárgy: Nádasd Kft ügyvezetõjének munkabérének meghatározása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött arról, hogy a Hajdúné
Murányi Tünde ügyvezetõ igazgató bérét 160.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelõs:

Polgármester

Határidõ: értelemszerûen
9) Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
- A szilveszter megszervezését lefújta, érdeklõdés hiánya miatt.
- Holnap, 2011. december 16-án, 10.00 órától kerül megrendezésre a karácsonyi
ünnepség a Béke Kultúrházban, amelyre mindenkit szeretettel vár. Minden dolgozó
ezen a napon étkezési utalványban fog részesülni.
- Megérdeklõdte, az Invitelnél 220 db bekötés volt, amikor átvette a szolgáltatást.
Szeretné elindítani a helyi újságot és a kábeltv-vel is vannak tervei.
- A Táncsics telepen osztott díj fog megjelenni a szennyvíz díjként.
Burkovics Róbert jegyzõ:
Tájékoztatást nyújt a képviselõk és a polgármester vagyonnyilatkozattételi kötelezettségérõl
és annak határidejérõl. A nyilatkozatok kiadásra kerültek.
Más javaslat, észrevétel nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián az ülést bezárta.
K.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyzõ

dr Hegedûs Zsuzsanna
jegyzõkönyv-hitelesítõ

Sági Tibor
jegyzõkönyv-hitelesítõ
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