Készült: 2012. január 26-án, 15.00 – 16.30
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:
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ
Kelemen Károly vezetõ fõmunkatárs
Hamkóné Juhász Alida intézményegység vezetõ
Sike László polgárõr elnök
Szõkéné Pál Marianna pénzügyi ügyintézõ
Szabóné Nyiri Andrea jegyzõkönyvvezetõ
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévõket. dr Bohus Gábor alpolgármester úr jelezte, hogy késni fog.
Megállapítja, hogy a képviselõ-testület határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzõkönyv
hitelesítésére felkéri Dorkó György és Sági Tibor képviselõket, egyetért-e a képviselõ-testület
a javaslattal, kéri kézfelnyújtással, jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyhangú, 6 igen szavazattal a
javaslatot elfogadta.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület a kiküldött Napirend elfogadásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyhangú, 6 igen szavazattal az
alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND :
1. Javaslat a 2012. évi karbantartási, felújítási, csapadékvíz elvezetési munkákra
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
2. Javaslat a 2012. évi ünnepségek, rendezvények naptárára
Elõterjesztõ: Sipos Sarolta ÁMK vezetõ,
Hamkóné Huhász Alida – ÁMK-Közösségi Ház és Könyvtár int.e.vez.
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3. Tájékoztató a Borsodnádasdi Polgárõr Egyesület 2011. évi munkájáról
Elõterjesztõ: Sike László elnök
4. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzata által CLEAR Bt.-vel és Vég Jánosné
egyéni vállalkozóval kötött takarítási szerzõdésben foglalt szolgáltatási díj emelésének
elfogadására
5. Indítványok
1) Javaslat a 2012. évi karbantartási, felújítási, csapadékvíz elvezetési munkákra
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti Borsodnádasd város 2012. évi karbantartási, felújítási munkálatainak tervezetét. A
kiküldött elõterjesztés terv jellegû, az összeget hozzá az elõzõ évi szinten terveztük be. A
jelen elõterjesztés össze lesz fésülve a képviselõk városszépítõi munkákra tett javaslataival.
Hangsúlyozza, hogy az idei évben elképzelés az, hogy a település arculatát meghatározó,
viszonylag kevés forrásból megvalósítható városszépítõ munkát indítsunk el, ami a lakossági
igényeket fogja szolgálni - a település külsõ megjelenésének javítása érdekében. Mind a két
bizottság tárgyalta a napirendet, kéri, ismertessék állásfoglalásaikat.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság alaposan megtárgyalta intézményrõl intézményre a
betervezett munkákat, és a hozzá tervezett összegeket. A javaslatot takarékosnak, életszerûnek
ítélték meg erre az évre, amit elfogadásra javasolnak 4 igennel, a képviselõ-testület számára.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a javaslatot, az anyagot jónak tartják, összegszerûség
nélkül javasolják elfogadásra. Az összegre a költségvetés megtárgyaláskor javasolnak
visszatérni.
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatásként szeretné elmondani, hogy a hosszú távú közfoglalkoztatásban 19 fõ
munkájára lenne szükség, ebbõl elõre láthatólag, hosszas egyeztetés után 14 fõt kapunk. A
program talán februárban indul, a Startmunka program kezdését is ígérik. Sajnos kilátástalan
ebben az évben a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásában a helyzetünk.
Sipos Sarolta képviselõ:
Javasolja, hogy a tervezetbe kerüljön be az iskola irattár feletti tetõrész megigazítása, mert az
iskola irattára beázik.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdése, hozzászólása a napirendre vonatkozóan valakinek? – Észrevétel nem hangzott
el. Egyetért-e a képviselõ-testület a 2012. évi karbantartási, felújítási, csapadékvíz elvezetési
munkákra vonatkozó javaslattal?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
4/HÖK/2012.(I.26.) számú határozat:
Tárgy: A 2012. évi karbantartási, felújítási munkák ütemtervének elfogadása
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Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a 2012. évi karbantartási,
felújítási munkálatokat a melléklet szerint.
Felelõs: Kormos Krisztián polgármester
Határidõ: folyamatos
2. Javaslat a 2012. évi ünnepségek, rendezvények naptárára
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött 2012. évi rendezvény naptár pozitív elõremozdulást jelent, hisz lényegesen több
rendezvény szerepel benne, mint a korábbi években. Annyit fûzne hozzá, látható hogy az
önkormányzat megpróbál forrásaiból, kulturális célra pénzt biztosítani. Amíg nem ismerjük
a 2012. évi költségvetést, nehéz összegszerûen tervezni. Az elõterjesztés fõ célja, hogy az
idõpontokat meghatározzuk. A rendezvények-tervezetet
mindenképpen támogatásra
javasolja. Kérdezi Hamkóné Juhász Alida intézményegység vezetõt, kíván-e hozzáfûzni
valamit az elõterjesztéshez?
Hamkóné Juhász Alida intézményegység vezetõ:
Nem kíván hozzászólni, de a kérdésekre szívesen válaszol.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság átbeszélte az anyagot, mindenre választ kaptak. A
bizottság örvendetesnek látja azt, hogy a rendezvények mennyisége, színvonala megnõtt - 4
igennel elfogadásra javasolják a tervezetet.
Magyar János elnök:
Az elõterjesztést a Pénzügyi Bizottság jónak tartja, összeg nélkül javasolja elfogadásra – a
költségvetés megtárgyalása után térjünk vissza.
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a városnapi rendezvénynél két verzió került kidolgozásra az
anyagban. Az elmúlt évben színvonalas mûsort állítottunk össze. Ebben az évben
csökkentettük a mûsor összegét, kevesebb pénzbõl szeretne, szélesebb igényt kielégítõ
program csokrot összeállítani, költséghatékony módon. Van-e kérdése, javaslata ezzel
kapcsolatosan valakinek? – Észrevétel nem hangzott el. – Egyetért-e a képviselõ-testület a
2012. évi rendezvény naptár tervezet szerinti elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen, egyhangú javaslattal az
alábbi határozatot hozta:
5/HÖK/2012.(I.26.) számú határozat:
Tárgy: A 2012. évi ünnepségek, rendezvények naptárának elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete jóváhagyja a módosításokkal
együtt a 2012. évi ünnepségek, rendezvények naptári javaslatát a melléklet szerint.
Felelõs: Sípos Sarolta ÁMK igazgató
Juhászné Hamkó Alida intézményegység vezetõ
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Határidõ: azonnal és értelemszerûen
3. Tájékoztató a Borsodnádasdi Polgárõr Egyesület 2011. évi munkájáról
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdezi Sike László polgárõr elnököt, kívánja-e kiegészíteni az írásos elõterjesztést?
Sike László elnök:
Nincs hozzáfûzni valója az anyaghoz.
Kormos Krisztián polgármester:
Megköszöni a polgárõrség minden tagjának a városunkért tett önkéntes munkát, a
rendezvényeinken való részvételt. Azon dolgozik, hogy jelképesen levegye a vállukról a
polgárõr tagdíj fizetését. Az egyesület tagjai bizonyítottan dolgoznak, szabad idejükben
vállalnak önkéntes munkát, a rendõrséggel összehangoltan. Tudja, hogy fejleszteni szükséges
a polgárõrség meglévõ technikai eszközein, amelyben, a következõ években is megpróbál
segítséget nyújtani.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot, jónak találták, elfogadásra javasolják.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a beszámolót, amelyet elfogadásra
javasolnak. Köszönet illeti a polgárõrök munkáját.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület a polgárõrség beszámolójával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen, egyhangú javaslattal az
alábbi határozatot hozta:
6/HÖK/2012.(I.26.) számú határozat:
Tárgy: Beszámoló a Borsodnádasdi Polgárõr Egyesület 2011. évi tevékenységérõl
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja a Borsodnádasdi
Polgárõr Egyesület 2011. évi tevékenységérõl szóló beszámolóját.
Felelõs: Sike László elnök
Határidõ: azonnal és értelemszerûen
Dr Bohus Gábor alpolgármester megérkezett az ülésterembe, a továbbiakban jelen van.
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti az alpolgármester urat, megállapítja, hogy a képviselõ-testület teljes létszámmal
folytatja az ülést.
Magyar János képviselõ:
Javasolja, hogy a Borsodnádasdi Mûvelõdésért Kultúráért és Sport Közalapítvány
beszámolóját is szúrjuk be a 2012. I. félévben, foglalkozzunk vele, mert a kulturális
tevékenységet össze kell hangolni.
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4. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzata által CLEAR Bt.-vel és Vég
Jánosné egyéni vállalkozóval kötött takarítási szerzõdésben foglalt szolgáltatási
díj emelésének elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy megkeresett minket ebben az évben is a két cég vezetõje, akik a takarítási
munkákat végzik az intézményeinkben, 2012. január 1-tõl, 8 %-kal kívánják megemelni a
szolgáltatási díjat. Ez közel 500.000 Ft összeget jelent. Az elõterjesztésben három verziót
dolgoztunk ki, amelyeket ismertet. Javasolja, hogy ne emeljünk a takarítási munkák összegén,
költséghatékonyak próbáljuk lenni. Ezt követõen kéri a bizottságok álláspontjainak
ismertetését.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet, nem javasolták a takarítási díj emelését,
maradjon változatlanul a szolgáltatás összege. Javaslatuk hogy egészítsük ki a határozati
javaslatot azzal, hogy 2012. augusztus 30-ig nem kívánunk ezzel tovább foglalkozni.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a C) verziót javasolja elfogadásra.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ A) javaslattal, miszerint a
takarítási szolgáltatás díjának 8 %-kal történõ emelését indokoltnak tartja, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
A szavazás eredménye: 7 nem szavazat
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ B) javaslattal, miszerint a
takarítási szolgáltat díjának 2 %-os emelését tartja indokoltnak, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
A szavazás eredménye: 7 nem szavazat
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület
kézfelnyújtással jelezzék.

az elõterjesztésben szereplõ C) javaslattal,

kéri

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
7/HÖK/ 2012.(I.26.) számú határozat:
Tárgy: CLEAR DUO Bt.; Vég Jánosné szolgáltatási díj emelésének elutasítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete nem fogadja el a Clear Duo Bt és
Végh Jánosné 2012 évre vonatkozó takarítási szolgáltatás díjának emelését.
A Képviselõ-testület a szerzõdés lejártáig további kérést nem fogad be.
Felelõs: Kormos Krisztián polgármester
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Határidõ: értelemszerûen

5. Egyebek

Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatásul ismerteti,
9

Tegnap a „Többfunkciós Közösségi Ház felújítása és bõvítése kivitelezésére
vállalkozási szerzõdés” tárgyú egyszerû közbeszerzési eljárás ajánlattételi rendszer
lezárult.
A bontás megtörtént, 4 érvényes ajánlat érkezett. Az ajánlatok formai
értékelése folyik jelenleg. Tájékoztatásul elmondja, hogy tárgyalásos eljárást
választotta, tudnak tárgyalni a jelentkezõ kivitelezõkkel. Fontosnak tart a folyamatba
egy jó szakember, mûszaki ellenõr bevonását. Sajnos a tervezõ céggel gondjaink
voltak, azért húzódott eddig ez az ügy. A közbeszerzési eljárás során megállapítható,
hogy az engedélyes tervek a szakági leírásokkal nincsenek összhangban.
Szükségesnek tartotta az épületet statikai tervezõvel megvizsgáltatni, ami elkészült.
Az idei évben 2 %-os Áfa emelés volt, ez növeli a beruházás költségeit.

9

A Nádasd Kft Felügyelõ Bizottsága már korábban felállt, szeretné ha megkezdené a
munkáját. Erre vonatkozólag újabb elõterjesztést fog behozni a Testület elé.

9

A szennyvíz tervezés elindult. Kérdésként merül fel, hogy a megépülõ rendszer k PVC
vagy kõagyag technológiával épüljön meg – ami 25-30 %-kal emeli meg a beruházás
összegét.
Célszerûnek tartaná, ha az útfelújításokat a szennyvíz beruházás után végeznénk el.

9
9

Bakos Tamásnéval tárgyalt a helyi közlekedéssel kapcsolatosan, a következõ testületi
ülésre be fogja hozni a javaslatát.

9

Borsodnádasd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezése elindult,
amelyet 2012. február 15-ig kell beterjeszteni. 2012. február 14-én, kedden tervez
testületi ülést, elõtte lennének a bizottsági ülések a költségvetés megtárgyalására.

9

A közigazgatás átszervezésérõl újabb információja nincs, még település nem jelezte
csatlakozási szándékát 2013-tól.

Magyar János képviselõ:
Mindig két fordulóban tárgyaltuk meg a költségvetést eddig, el kell kezdeni a tárgyalást.
Elõtte viszont az intézményvezetõkkel, elõzetes egyeztetés lát szükségesnek.
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti a Szekeresbükkben és Kõvágóban lévõ földcsere lehetõségeket. Szükséges
megvizsgálni a földcserék költségét, a vagyonrendelet alapján fel kell értékelni. Jogszerûen
szeretné rendezni, amelyre külön elõterjesztést fog készülni.
Magyar János képviselõ:
Koós László könyvvizsgáló befizette a pénzt, amit jogtalanul vett fel?
Kormos Krisztián polgármester:
A Nádasd Kft vezetõjét írásban fogja megkérni, hogy a könyvvizsgáló fizesse be a díját, ha az
jogtalanul történt.
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Magyar János képviselõ:
Foglalkozni kell ebben az évben a Víziközmû Társulattal is.
Dorkó György képviselõ:
Tudunk-e a kultúrház felújítására a belsõépítészi munkálatok elvégzésére külön pénzt szánni,
hogy az arculata megfelelõ legyen?
Kormos Krisztián polgármester:
Fontos a Víziközmû Társulattal foglalkozni, hamarosan napirendre fog kerülni. A
belsõépítész megbízása jó felvetés, a kultúrház belsõ arculatának kialakítása érdekében, erre
vonatkozóan hivatalos árajánlatot fog bekérni.
Más javaslat, észrevétel nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.

K.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyzõ

Dorkó György
jegyzõkönyv-hitelesítõ

Sági Tibor
jegyzõkönyv-hitelesítõ
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