Készült: 2012. március 26-án 15.00 – 17.00 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
Dorkó György képviselõ
dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõ
Sági Tibor képviselõ
Sipos Sarolta képviselõ
Burkovics Róbert jegyzõ
Hiányzik: Magyar János képviselõ
Jelen vannak továbbá:
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ
Gombos Éva pénzügyi irodavezetõ
Kelemenné dr Rédai Ildikó általános hatósági irodavezetõ
Nagy Anett intézményvezetõ
Szabóné Nyiri Andrea jegyzõkönyvvezetõ
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a képviselõ-testület határozatképes, az ülést
megnyitja. A jegyzõkönyv hitelesítésére felkéri dr Bohus Gábor alpolgármestert és Sági Tibor
képviselõtársát, - 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:
A napirendre vonatkozóan módosító indítványt tesz:
a 8) „Javaslat TÁMOP-3.4.3-11/2
Iskolai tehetséggondozás pályázat benyújtására” napirendet levenné, helyette 8) Napirendként
a „Javaslat az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0005 (Közösségi Ház felújítása, bõvítése) projekt
keretében mûszaki ellenõr kiválasztása” kerülne megtárgyalásra. Egyebek napirendben
tájékoztatást kíván adni az LEADER pályázatokról, illetve a borsodnádasdi molnárkalács
sütés Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére való jelölésérõl Egyetért-e a
képviselõ-testület az általa ismertetett, módosított napirendi pontokkal, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyhangú, 6 igen szavazattal az
alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND:
1. Javaslat a szociális ellátásról szóló 5/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet
módosítására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ
Kelemenné dr Rédai Ildikó általános hatósági irodavezetõ

1
Created by PDF Generator (http://www.alientools.com/), to remove this mark, please buy the software.

2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételérõl, valamint a térítési díjukról szóló 7/2009.(III.27.) önkormányzati
rendelet módosítására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ, Kelemenné dr Rédai Ildikó általános hatósági
irodavezetõ, Nagy Anett intézményvezetõ
3. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának
helyi szabályairól szóló 6/2009.(III.27.) rendeletének módosítására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ
Kelemenné dr Rédai Ildikó általános hatósági irodavezetõ
4. Javaslat Borsodnádasd Város Esélyegyenlõségi Tervének elfogadására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
5. Javaslat 2012 évi közbeszerzési terv elfogadására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ, dr Fógel Henrietta hatósági ügyintézõ
6. Javaslat 5/2012.(III.1.) BM rendelet szerinti „Önkormányzati felzárkóztatási pályázat
2012.” támogatási igénylés benyújtására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester, Dorkóné Dévai Marianna pályázati
ügyintézõ
7. Javaslat a 4/2012.(III.1.) BM rendelet szerinti „Önkormányzati fejlesztések pályázat
2012.” támogatási igénylés benyújtására, önrész vállalására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester, Dorkóné Dévai Marianna pályázati
ügyintézõ
8. Javaslat az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-005. (Közösségi Ház felújítása, bõvítése) projekt
keretében mûszaki ellenõr kiválasztására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
9. Tájékoztató a polgármester 2011. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester, Kelemenné dr Rédai Ildikó általános
hatósági irodavezetõ
10. Javaslat a
Nádasd Kft alapító okiratának módosítására, felügyelõ bizottság
létrehozására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
11. Indítványok
1) Javaslat a szociális ellátásról szóló 5/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet
módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását jogszabályváltozás indokolja. Kéri a két
bizottság ismertesse állásfoglalását.
Szkálosi László korelnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a rendeletet elfogadásra javasolja.
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Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 4 igennel támogatja a szociális ellátásokra
vonatkozó javaslatot.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ, szociális ellátásokról szóló
5/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
2/2012.(III.27.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 5/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a jegyzõkönyv mellékletét képezi)
2) Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételérõl, valamint a térítési díjukról szóló 7/2009.(III.27.) önkormányzati
rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Lényegében a térítési díj megállapításáról már a korábbi idõszakban többször tárgyaltunk, úgy
ítéli meg, hogy fenntartás során ezek az alacsony összegek nem túl életszerûek. A térítési
díjakra vonatkozóan új számítási metódust végeztek a kollegák, amely alapján a díj
emelésére tesz javaslatot. Lényegesnek tartja azt, hogy a házi segítségnyújtás továbbra is
ingyenes marad ebben az évben Borsodnádasd idõs lakosai számára. Értesült arról, hogy az
ellátottak elégedettek az ellátás színvonalával. Ismerteti a térítési díjak tervezett összegét:
helyben fogyasztás esetén 265 Ft (Áfával), a házhoz szállítás esetén pedig 335 Ft lenne. A
térítési díj emelését nyugodt szívvel javasolja elfogadásra a képviselõ-testület számára. Kéri
a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Szkálosi László korelnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és az önkormányzati rendeletet elfogadásra javasolja.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 4 igennel támogatja a javaslatot.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ, szociális ellátásokról szóló
5/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításával?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
3/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a
fizetendõ térítési díjakról szóló 7/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a jegyzõkönyv mellékletét képezi)
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3) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a gyermekek
védelmérõl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának
helyi szabályairól szóló 6/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdezi Kelemenné dr Rédai Ildikó elõterjesztõt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Kelemenné dr Rédai Ildikó általános hatósági irodavezetõ:
Nem kívánja kiegészíteni az elõterjesztést.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék álláspontjukat.
Szkálosi László korelnök:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a rendeletet a képviselõ-testületnek elfogadásra.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirendre vonatkozóan? – Észrevétel nem
hangzott el. – Elfogadja-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ rendelettervezetet, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
4/2012.(III.27.) számú rendelete
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
végrehajtásának helyi szabályairól szóló 6/2009.(III.27.) számú módosításáról
(a jegyzõkönyv mellékletét képezi)
4) Javaslat Borsodnádasd Város Esélyegyenlõségi Tervének elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A Borsodnádasd Város Esélyegyenlõségi Terve elkészült - véleménye szerint ez egy
komplex, tartalmas anyag, amelyet minden aktuális pályázathoz csatolnunk kell, a benne
foglaltakkal egyetértünk. Kérdezi Kelemenné dr Rédai Ildikó elõterjesztõt, hogy szeretné-e
az elõterjesztést kiegészíteni?
Kelemenné dr Rédai Ildikó általános hatósági irodavezetõ:
A tervet 2 évre lehet elfogadni.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságokat, hogy mondják el a véleményeiket.
Szkálosi László korelnök:
A Pénzügyi Bizottság javasolja az Esélyegyenlõségi Tervet elfogadásra.
Sági Tibor elnök: Terjedelmes anyagot kaptak, amelyet a Városfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság 4 igennel támogatott.
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Kormos Krisztián polgármester:
Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirendre vonatkozóan? – Észrevétel nem
hangzott el. – Elfogadja-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben Borsodnádasd Város
Esélyegyenlõségi Tervét, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
23/HÖK/2012.(III.26.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasd Város Esélyegyenlõségi Tervének elfogadása 2012. január 1. napjától
2013. december 31. napjáig
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az elõterjesztést megtárgyalta és
Borsodnádasd Város Esélyegyenlõségi Tervét 2012. január 1. napjától 2014. január 1. napjáig
elfogadja.
Felelõs: jegyzõ, Általános Hatósági Irodavezetõ, intézményvezetõk
Határidõ: értelemszerûen
Nagy Anett, Kelemenné dr Rédai Ildikó, Gombos Éva távozott az ülésterembõl.
5) Javaslat 2012 évi közbeszerzési terv elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve aktualizálásra került,
amelyet a kiküldött elõterjesztés tartalmaz A napirendet tárgyalták a bizottságok, kéri
ismertessék állásfoglalásaikat.
Szkálosi László korelnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és javasolja a terv elfogadását.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 4 igennel támogatta a határozati javaslatot.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirendre vonatkozóan? – Észrevétel nem
hangzott el. – Elfogadja-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben Borsodnádasd Város
Önkormányzat 2012 évi közbeszerzési tervét, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
24/HÖK/2012.(III.26.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Borsodnádasd
Önkormányzat melléklet szerinti 2012. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

Város

Felelõs: Kormos Krisztián polgármester
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Határidõ: értelemszerûen
6) Javaslat 5/2012.(III.1.) BM rendelet szerinti „Önkormányzati felzárkóztatási pályázat
2012.” támogatási igénylés benyújtására
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy az 5/2012.(III.1.) BM rendelet forráslehetõséget biztosít az önkormányzat
számára. A felzárkóztatási pályázat benyújtásával maximálisan 9,1 MFt igényelhetõ, ezt az
összeget tervezi az egészségügyi központ felújítására fordítani. Kérdezi Dorkóné Dévai
Marianna pályázati ügyintézõt, kívánja-e az elõterjesztését kiegészíteni?
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ:
Nem kívánja kiegészíteni az írásos elõterjesztését.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok állásfoglalásaikat ismertessék.
Szkálosi László korelnök:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a pályázat benyújtását.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 4 igennel támogatta az elõterjesztést.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirendre vonatkozóan? – Észrevétel nem
hangzott el. – Elfogadja-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ Önkormányzati
felzárkóztatási pályázat 2012. támogatási igénylés benyújtását.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
25/HÖK/2012. (III. 26.) számú határozat:
Tárgy: 5/2012.(III.1.) BM rendelet szerinti „Önkormányzati felzárkóztatási pályázat
2012.” támogatási igénylés benyújtása
Borsodnádasd Város Önkormányzata az önkormányzati felzárkóztatási támogatás
igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 5/2012.(III.1.) BM rendelet szerinti támogatási
kérelmet nyújt be a település önfenntartó képességének javítására irányuló célterületre a
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.
A projekt célja a Borsodnádasd Város Önkormányzata tulajdonában lévõ 1285 hrsz-ú,
Borsodnádasd, Köztársaság út 112. alatti egészségügyi funkciókat (felnõtt és gyermek vegyes
háziorvosi szolgálat, fiziotherápia, gyógyszertár) és szolgálati lakásokat magában foglaló
épület energiahatékonyságot növelõ felújítása.
A fejlesztés tervezett összköltsége:
Igényelt támogatás:
Önrész tervezett összege:

11.585.945 Ft
9.100.000 Ft
2.485.945 Ft

(78,54 %)
(21,46 %)
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Borsodnádasd Város Önkormányzata a projekt megvalósításához szükséges támogatást
meghaladó összeget az önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl szóló 1/2012.(III.09.)
rendelet 1. számú melléklet IV.4.1. során tervezett általános tartalékok terhére biztosítja.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt elõkészítésében eljárjon és
a támogatási igénylést benyújtsa.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2012. május 2.
7) Javaslat 4/2012.(III.1.) BM rendelet szerinti „Önkormányzati fejlesztések pályázat
2012.” támogatási igénylés benyújtása, önrész vállalására
Kormos Krisztián polgármester:
A 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján az önkormányzati pályázatot nyújtat be „Iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés és felújítás”, valamint „Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések megvalósítása” célterületekre. Ezekben a pályázatokban iskolai
utánpótlás, sportpálya felújítása, illetõleg zebrák kialakítása és sebesség elõrejelzõ táblák
elhelyezése szerepel a település két végén. A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések
megvalósításához a tervek rendelkezésre állnak, korábban elkészültek. Ismerteti a pályázat
benyújtásának feltételeit, amelyhez 10 %-os önerõt szükséges biztosítanunk. Kéri a
bizottságok ismertessék ezzel kapcsolatos véleményeiket.
Szkálosi László korelnök:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a lakosság érdekében a támogatás igénylését, az ahhoz
szükséges önerõ biztosításával.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 4 igennel támogatta a két célterületre való pályázat
benyújtását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirendre vonatkozóan? – Észrevétel nem
hangzott el. – Elfogadja-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ önkormányzati
fejlesztések pályázat benyújtását, az ahhoz szükséges saját erõ biztosítását, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
26/HÖK/2012. (III. 26.) számú határozat:
Tárgy: 4/2012.(III.1.) BM rendelet szerinti „Önkormányzati fejlesztések pályázat 2012.”
támogatási igénylés benyújtása, önrész vállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzata az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
4/2012.(III.1.) BM rendelet szerinti támogatási kérelmet nyújt be az „Iskolai és utánpótlás
sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” és a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések
megvalósítása” célterületre a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.
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Borsodnádasd Város Önkormányzata a projektekhez szükséges 10 % önerõt az önkormányzat
2012. évi költségvetésérõl szóló 1/2012.(III.09.) rendelet 1. számú melléklet IV.4.1. során
tervezett általános tartalékok terhére biztosítja, melyet erre a célra elkülönít, az alábbiak
szerint:
a) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás esetén: 217.229 Ft
b) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítás esetén:

557.165 Ft

A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt elõkészítésében eljárjon és
a támogatási igénylést benyújtsa.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2012. április 2.
8) Javaslat az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0005 (Közösségi Ház felújítása, bõvítése) projekt
keretében mûszaki ellenõr kiválasztása
Kormos Krisztián polgármester:
A mûszaki ellenõr kiválasztása kötelezõ, erre a pályázat forrást biztosít. Három árajánlatot
kértünk be, az ár alapján az ÁZSIÓ 2000 Kft árajánlata a legkedvezõbb, ezt javasolja
elfogadásra. Ez a cég jó referenciákkal rendelkezik, bízik benne, hogy esetünkben sem lesz
gond. Kéri a bizottsági állásfoglalások ismertetését.
Szkálosi László korelnök:
A Pénzügyi Bizottság javasolja felhatalmazni a polgármester urat az ÁZSIÓ 2000 Kft-vel
történõ szerzõdés aláírására.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 4 igennel egyetért a határozati javaslattal.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirendre vonatkozóan? – Észrevétel nem
hangzott el. – Elfogadja-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ Közösségi Ház
felújítása, bõvítése projekt mûszaki ellenõreként, az ÁZSIÓ 2000 Kft kerüljön megbízásra,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
27/HÖK/2012.(III.26.) számú határozat:
Tárgy: Az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0005 (Közösségi Ház felújítása, bõvítése) projekt
keretében mûszaki ellenõr kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzata az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0005 számú, „Többfunkciós
Közösségi Ház felújítása és bõvítése a Polgármesteri Hivatal integrációja érdekében,
kiegészítve gazdasági funkcióval” címû projekt keretében mûszaki ellenõrzés tevékenység
ellátására az ÁZSIÓ 2000 Kft-t (3780 Edelény, József A. út 12.) bízza meg.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzõdés megkötésében eljárjon.
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Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
9) Tájékoztató a 2011. évben átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy 2011. évben az átruházott hatáskörben meghozott döntései egyrészt jelentõs
forráselosztást takar, másrészt jóval bõvült az igénybevevõk köre. A jogszabály alapján
segíthet a lakosoknak saját hatáskörben. Ismerteti, hogy átmeneti segély címen, tavaly 120 eFt
lett kifizetve gyógyszerre vagy orvosi kezelésre. 34 fõ temetési segély kérelem lett pozitívan
elbírálva, a segély összege kifizetésre került. 2011-ben 2 köztemetés volt Borsodnádasdon.
Látható, hogy a szociális helyzet fokozódik, érezhetõ, hogy nagy probléma van. A
foglalkoztatási helyzetben reméli elõremozdulás lesz a jövõben. Ezt követõen kéri a bizottság
elnökeit, ismertessék a bizottságok állásfoglalásait a napirenddel kapcsolatosan.
Szkálosi László korelnök:
A Pénzügyi Bizottság javasolja az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl szóló tájékoztató
elfogadását.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 4 igennel támogatta a kiküldött javaslatot.
terjedelmes anyagot.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirendre vonatkozóan? – Észrevétel nem
hangzott el. – Elfogadja-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ tájékoztatóját a
2011 évben átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
28/HÖK/2012.(III.26.) számú határozat
Tárgy: Tájékoztató a 2011. évben átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. évben átruházott
hatáskörben hozott döntésekrõl szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelõs: polgármester
Határidõ: értelemszerû
10) Javaslat a Nádasd Kft alapító okiratának módosítására,
felügyelõ bizottság létrehozására
Kormos Krisztián polgármester:
A Nádasd Kft felügyelõ bizottságának tagjait a képviselõ-testület már elfogadta, ezt
aktualizálni szükséges.
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A felügyelõ bizottság tagjaira ismételten javaslatot tesz: Magyar János, Mizseiné Bóta
Tünde, Szkálosi László személyében, akik ezen tevékenységet vállalták.
A jelöltek a nyílt ülésen való tárgyaláshoz hozzájárultak.
Burkovics Róbert jegyzõ:
A felügyelõ bizottság létrehozása után az elõzõleg meghozott testületi döntést vissza kell
vonnunk. Ezt követõen a felügyelõ bizottság összeül, elnököt választ maguk közül,
elfogadják az ügyrendet – amelyet a képviselõ-testület a következõ ülésen hagy jóvá.
Kiküldtük mindenkinek a Nádasd Kft felügyelõ bizottságának ügyrendjét.
Szkálosi László korelnök:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 4 igennel támogatta a kiküldött elõterjesztést.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirendre vonatkozóan? – Észrevétel nem
hangzott el. – Elfogadja-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ Nádasd Kft
felügyelõ bizottság létrehozását, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
29/HÖK/2012.(III.26.) számú határozat:
Tárgy: A Nádasd Kft felügyelõ bizottságának létrehozása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött abban, hogy a Nádasd
Borsodnádasdi Csatornamû és Kommunális Szolgáltató Kft (továbbiakban Nádasd Kft.)
mûködésének biztosítása érdekében 3 tagú felügyelõ bizottságot hoz létre.
A felügyelõ bizottság tagjai:
- Magyar János
- Mizseiné Bóta Tünde
- Szkálosi László
Határozott idõre, 2014. október 1-ig választja.
A felügyelõ bizottság tagjainak díjazást nem állapít meg.
A képviselõ-testület egyúttal elrendeli a felügyelõ bizottság átvezetését a Nádasd Kft alapító
okiratán.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület, hogy a 182/HÖK/2010.(XII.23.) számú határozatunkat
visszavonjuk, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

10
Created by PDF Generator (http://www.alientools.com/), to remove this mark, please buy the software.

30/HÖK/2012.(III.26.) számú határozat:
Tárgy: 182/HÖK/2010.(XII.23.) számú határozat visszavonása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete
182/HÖK/2010. (XII.23.) számú határozatát visszavonja.

döntött

abban,

hogy

a

Felelõs: Polgármester
Határidõ: azonnal

11) Egyebek

Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy az Észak Borsodi Leader Unió Helyi Közösség Egyesület munkaszervezet
vezetõje megkereste, a ’Leader egységes arculat épített és természeti értékekhez kapcsolódó
köztéri elemek és pavilonok beszerzése’ pályázattal kapcsolatosan, amelyben a Leader Unió
fogadó kapu és a Józsa Judit kerámia szobor szerepel. A benyújtott Leader Program
pályázata utófinanszírozott, 2,2 MFt + Áfa fejlesztési forrást jelent, amit az önkormányzatnak
kell megfinanszírozni. A látogatók fogadására két helyszínen, Bánrévén és Borsodnádasdon
kerül megépítésre a Leader Unió fogadó kapu. A csoport munkatársaival megnézték a kapu
lehetséges helyszínét - Borsodnádasdon a 25-os fõút 23-24-es szelvényén kerülhetne
felállításra a két faragott oszlop, amely mellé 2-3 személygépkocsi parkolására szolgáló
leállósáv, információs táblával kerülne kialakításra. A Józsa Judit kerámiaszobrot a megújult
kultúrházba szeretné elhelyezni. A Leader pályázat szerinte további egyeztetést igényel, hogy
tisztán lássunk benne, részleteit megismerhessük.
Dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõ:
Fog-e illeni a szobor az új kultúrházba?
Sipos Sarolta képviselõ:
Nem mindegy Borsodnádasdra milyen fogadókapu és kerámiaszobor kerül.
Szkálosi László bizottsági tag:
Mi a szobor témája?
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ:
A pályázat részleteirõl jó lenne egy tájékoztatást kapnunk.
Kormos Krisztián polgármester:
Az elhangzottak alapján felhatalmazást kér a képviselõ-testülettõl arra vonatkozóan, hogy az
Észak Borsodi Leader UNIO ’Leader egységes arculat’ pályázatról kérjünk a kiviteli, arculati
elemeire vonatkozó részletes tervet, dokumentációt, a kivitelezõ kiválasztásának részleteit,
referenciáit, a pontos összeget, részletes költségvetés részleteit megismerhessük. Egyetért-e a
képviselõ-testület az elhangzott javaslattal?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
31/HÖK/2012. (III.26.)számú határozat:
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Tárgy: ’Leader egységes arculat épített és természeti értékekhez kapcsolódó köztéri elemek
és pavilonok beszerzése’ pályázat terveinek, költségvetésének megkérése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
az Észak Borsodi LEADER Unió munkaszervezet vezetõjétõl a ’Leader egységes arculat,
épített és természeti értékekhez kapcsolódó köztéri elemek és pavilonok beszerzése’
pályázattal kapcsolatos engedélyes terveket, a részletes költségvetést, valamint a kivitelezõ
kiválasztási folyamatát és referenciáit kérje meg.
Felhatalmazza továbbá a Polgármestert az Észak Borsodi Leader Unió Helyi Közösség
Egyesülettel való további tárgyalások lefolytatására.
Felelõs: polgármester
Határidõ: értelemszerûen

’A molnárkalács ostya borsodnádasdi hagyománya’
Örökség Nemzeti Jegyzékére

jelölés a Szellemi Kulturális

Kormos Krisztián polgármester:
A Molnárkalács sütés hagyományáról Sági Tibor kidolgozta a jelölési tervezetet. Átnézte a
tervezetet, nem kis anyagról van szó. Megköszöni Sági Tibornak a dokumentum megírását,
összeállítását. Ez a hagyomány majdnem megszûnt, szép lassan hoztuk vissza. A jelöléshez
arra teszünk vállalást, ami nem kerül az önkormányzatnak pénzébe. Az általános iskola
tantervébe bekerül a molnárkalács, ezt megtanulhatják a tananyagban a gyerekek. A
molnárkalács sütés népszerûsítéséhez sütõszakkör lesz létrehozva, kiadványban szükséges
népszerûsíteni a molnárkalács sütést, és a sütõvasakat. Mindenkinek szétküldi a jelölési
tervezet, tegye meg mindenki a véleményét Sági Tibor felé. Annak idején ezt a hagyományt a
Herman Ottó Múzeum szakembere kezdeményezte, az anyagot átnézték, lektorálták, több
kört megfutott. Átadja a szót Sági Tibor részére.
Sági Tibor képviselõ:
A hétvégén készült el a jelölési anyag. Megtudta, hogy Zsurzs Éva 1974-ben készített egy
molnárkaláccsal kapcsolatos dokumentumfilmet Borsodnádasdon, amit szeretne megszerezni.
A civil és társadalmi szervek írásbeli véleménye szükséges még a jelölési anyaghoz, amely
folyamatban van. Véleménye, hogy ez az anyag jó, 19 megye fogja megtenni a jelölést.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület a molnárkalács jelölés benyújtásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
32/HÖK/2012. (III.26.)számú határozat:
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Tárgy: ’A molnárkalács ostya borsodnádasdi hagyománya’ jelölés benyújtása a Szellemi
Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyja, hogy Borsodnádasd
Város Önkormányzata ’A molnárkalács ostya borsodnádasdi hagyománya‘ jelölést nyújtsa
be a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, és Sági Tibor képviselõt, hogy a nemzeti
jegyzékre való felvétel ügyében eljárjon.
Felelõs: polgármester, Sági Tibor képviselõ
Határidõ: értelemszerûen

Javaslat a Képviselõ-testület szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 7/2011.(III.25.)
önkormányzati rendelet 4. sz. függelékének elfogadása
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót Burkovics Róbert jegyzõ részére.
Burkovics Róbert jegyzõ:
Jogszabályváltozás miatt az önkormányzat és a hivatal pénzforgalmát külön kell kezelni.
Ehhez külön kell szedni az önkormányzat és a hivatal alapfeladatait. A hivatal alapfeladatait
annak alapító okirata tartalmazza, de mivel az önkormányzatnak nincs alapító okirata, itt az
alapfeladatot az SZMSZ függelékébe javasolja betenni. A függelék nem része a rendeletnek,
ezért elég határozattal elfogadni.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület az elhangzott javaslat alapján, a képviselõ-testület szervezeti és
mûködési szabályzatának 4.sz. függelékének elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
33/HÖK/2012. (III.26.)számú határozat:
Tárgy: A Képviselõ-testület szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 7/2011.(III.25.)
önkormányzati rendelet 4. sz. függelékének elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a Képviselõ-testület
szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 7/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet – az
önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó alapfeladatot besorolásáról szóló - 4. sz.
függelékét a melléklet szerint.
Felelõs: polgármester
Határidõ: értelemszerûen
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Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti az elõterjesztés szerint az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás
módosítási javaslatot. Egyetért-e a képviselõ-testület a javaslat elfogadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
34/HÖK/2012. (III.26.)számú határozat:
Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a határozat mellékletét képezõ, Ózd
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítására vonatkozó javaslatot
megtárgyalta és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást
jóváhagyja.
Felelõs: polgármester
Határidõ: értelemszerûen

Sági Tibor képviselõ:
A Képviselõ-testület szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 7/2011.(III.25.)
önkormányzati rendelete alapján a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség ellenõrzésére a
Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság felelõs. Tájékoztatja a Képviselõ-testületet, hogy a
képviselõk és a polgármester úr vagyonnyilatkozattételi kötelezettségüknek a vonatkozó
jogszabályok szerint eleget tettek. Összeférhetetlenség fennállásáról nincs tudomása.
Kormos Krisztián polgármester:
ü Tájékoztatásul elmondja, hogy nem lesz Eger Rali 2012. áprilisában, elmarad, amely
az országos médiákban is megjelent. A polgármester társakkal és a szervezõkkel
támogatták a rali megrendezését.
ü A Ples Zrt részére levél született, normalizálódni látszik a helyzet, a hétvégén Nagy
Csaba gazdasági igazgatóval találkozott ez ügyben. Tájékoztatást ad a Ples Zrt
Borsodnádasdot érintõ fejlesztési elképzelésérõl.
Más indítvány, javaslat nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester 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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