Jegyzõkönyv
Készült: 2011. január 20-án 15.00 – 17.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat
Képviselõ-testületének – nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal
dísztermében
Jelen vannak:
Kormos Krisztián polgármester
Dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõ
Dr Bohus Gábor képviselõ
Dorkó György képviselõ
Magyar János képviselõ
Sági Tibor képviselõ
Sipos Sarolta képviselõ
Burkovics Róbert jegyzõ
Jelen vannak továbbá:
Magócs Mónika bizottsági tag
Gombos Éva pénzügyi irodavezetõ
Dorkóné Dévai Mariann építéshatósági ügyintézõ
Orbán József kuratórium elnöke
Sike László kuratórium elnöke
Szabóné Nyiri Andrea jegyzõkönyvvezetõ
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, a mai képviselõ-testületi ülésen 7 képviselõ jelen van,
az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzõkönyv-hitelesítõnek Dorkó György és Sági Tibor
képviselõket javasolta.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7
szavazattal a jegyzõkönyv-hitelesítõk személyével egyetértett.

egyhangú, igen

Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplõ napirendet javasolja módosítani: az 5) Javaslat a Nádasd
Kft felügyelõ bizottság ügyrendjének jóváhagyására (mivel a felügyelõ bizottság az
ügyrendjét még nem fogadta el) és 8) Javaslat 2011. évi cafetéria összeghatár
meghatározására – napirendet levenni. Van-e valakinek javaslata, kiegészítése ezzel
kapcsolatosan? - Észrevétel nem hangzott el. – Kérdezi, egyetért-e a képviselõ-testület a
módosított napirenddel, kéri, kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7
szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

egyhangú, igen

Napirendi pontok:
1. Javaslat a 2011. évi karbantartási, felújítási munkákra
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
2. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelményeinek
elfogadására
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Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ
3. Javaslat a 2011. évi ünnepségek, rendezvények naptárára
Elõterjesztõ: Sipos Sarolta ÁMK vezetõ
4. Javaslat közszolgálati szerzõdés megkötésének elõkészítésére - autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállításra
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
5. Tájékoztató a „NÁDASD” Települések Együttmûködéséért Közalapítvány 2010. évi
tevékenységérõl, és a 2011. évi munkatervérõl
Elõterjesztõ: Orbán József kuratóriumi elnök
6. Tájékoztató a Borsodnádasdi Polgárõr Egyesület 2010. évi munkájáról
Elõterjesztõ: Sike László elnök
7. Indítványok

1) Javaslat a 2011. évi karbantartási, felújítási munkákra
Kormos Krisztián polgármester:
Ismertette Borsodnádasd város 2011. évi karbantartási, felújítási munkálatainak tervezetét. Az
anyagba azokat foglalta, ami igazán szükséges az intézmények mûködéséhez ebben az
évben. Elsõsorban fontos az intézmények belsõ fertõtlenítõ festése, és külsõ állagmegóvása.
Ez évben pályázati források bevonásával kerül felújításra a Béke Mûvelõdési Ház.
Szükséges egy tartalék betervezése is, mert apróbb karbantartások a leírtakon kívül még
szükségessé válhat. Összegszerûség nélkül javasolja elfogadásra a tervet, a költségeket a
2011. évi költségvetés elfogadása kapcsán fogadjuk majd el. Mind a két bizottság tárgyalta a
napirendet, kéri ismertessék állásfoglalásaikat.
.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, összeg nélkül javasolják elfogadásra, a 2011. évi
költségvetés megtárgyalásakor fogunk összeget meghatározni ezekre a munkákra. A
bizottsági ülésen javaslatként a piactér rendbe tétele hangzott el, hogy a városközpont is
rendezésre kerüljön.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság hasonló aspektussal, részletesen átbeszélte a 2011.
éves munkákat. A felújítás során kikerülõ anyagokat újra fel lehet használni. A bizottság
kérése, hogy a veszélyes fakivágás 1 db helyett 5 db-ra módosuljon. A bizottság javasolja
elfogadásra.
Dorkó György képviselõ:
Az anyagban szerepel a fizikóterápia, központi konyha, melyek most lettek pályázati pénzbõl
felújítva, a kivitelezõ felelõsségét meg kellene nézni ilyen esetekben. Az óvodánál az alulról
felszivárgó víz szigetelésének technológiáját meg kell nézni, ami költséges.
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Kormos Krisztián polgármester:
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatosan még? – Észrevétel nem hangzott
el –
Egyetért-e a képviselõ-testület a 2011 évi betervezett karbantartási, felújítási munkák
elfogadásával?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
1/HÖK/2011.(I.20.) számú határozat:
Tárgy: A 2011. évi karbantartási, felújítási munkák ütemtervének elfogadása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a 2011. évi karbantartási,
felújítási munkálatokat a melléklet szerint.
Határidõ: folyamatos
Felelõs: Kormos Krisztián polgármester
2) Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelményeinek
elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót, Burkovics Róbert jegyzõnek.
Burkovics Róbert jegyzõ:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény alapján minden évben meg kell határozni a
képviselõ-testületnek, hogy milyen szempontokat vár el a polgármesteri hivataltól. A
polgármester a jegyzõnek, a jegyzõ pedig a többi köztisztviselõknek készíti el a konkrét
elvárásait, ez alapján fogunk dolgozni. Apró változtatás van a tavalyihoz képest: új
feladatként jelenik meg a 2011. évi, 10 évenként esedékes népszámlálás, és a lakossággal való
kapcsolattartás további javítása.
Kormos Krisztián polgármester:
A bizottságok megtárgyalták a napirendet, kérik ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és javasolja elfogadásra a javaslatot, amit minden
köztisztviselõ részére személyre szólóan le kell még bontani, ki kell részletezni.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság maximálisan egyetért a kitûzött célokkal, 4 igennel
elfogadásra javasolja.
Kormos Krisztián polgármester:

Úgy gondolja, hogy tartalmas munka folyik a polgármesteri hivatalban. Azért, hogy így is
legyen tovább, szeretne egy olyan rendszert kialakítani, amelyben
a személyes
felelõsségvállalás nagyobb szerepet kapna, minden egyes ügyintézõnél, a saját szakterületén.
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Bízik abban, az elõterjesztésben megfogalmazott célokat a jegyzõ és a köztisztviselõk
teljesíteni fogják, amit számon fog kérni.
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, észrevétele? – Észrevétel nem hangzott el. Egyetért-e a képviselõ-testület a
Polgármesteri Hivatal 2011. évre vonatkozó
teljesítménykövetelményeinek elfogadásával?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
2/HÖK/2011.(I.20.) számú határozat:
Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõk
teljesítménykövetelmények alapját képezõ célok meghatározása

2011.

évi

1.) Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselõk 2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények
alapját képezõ célokat jelen határozat melléklete szerint határozza meg.
2.) A határozattal elfogadott célok alapján
a.) a polgármester meghatározza a jegyzõ
b.) a jegyzõ pedig meghatározza a további
teljesítménykövetelményeit.
Határidõ: 2011. február 15.

köztisztviselõk

2011.

évi

Felelõs: 1.), 2.) pontok esetében: polgármester
2.b.) pont esetében: jegyzõ
3) Javaslat a 2011. évi ünnepségek, rendezvények naptárára
Kormos Krisztián polgármester:
Az elõterjesztésben szerepel a 2011 évi ünnepségek, rendezvények naptára. Tájékoztatásul
elmondja, hogy lesznek még rendezvények a leírtakon kívül, a most elnyert Leader
programban is, amelyek még egyeztetés, tárgyalás alatt vannak. Az elõterjesztésben szereplõ
összegszerûség szintén pontosítást igényel, vannak olyan rendezvények, amelynél nincs
összeg meghatározva, a pontos összeg meghatározását a 2011. évi költségvetés elfogadásával
fogadjuk el. Kiemelt célja, hogy a programok megfelelõ minõségben és szervezettségben
valósuljanak meg. Ezzel kapcsolatosan kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a javaslatokat jónak találták. Mivel még nincs elfogadott
2011. évi költségvetésünk, összegszerûség nélkül javasolják elfogadásra.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra, 2 rendezvény kiegészítést
kérnének: szervezzünk Városi Szilvesztert és szüreti felvonulást.
Kormos Krisztián polgármester:
Abszolút vállalható a bizottság javaslata. Fontosnak tartja azt elmondani, hogy ez évben a
városunk a 10. évfordulóját ünnepeljük, amire megfelelõ forrást kell biztosítanunk.
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Dorkó György képviselõ:
A mûvelõdési ház nyitva tartásának idejét javasolja módosítani, lakossági igény van délután,
illetve szombati napokon is a kultúrház nyitva tartására.
Sípos Sarolta képviselõ:
Szeretne Dorkó György képviselõ javaslatára reagálni. Az ÁMK SZMSZ módosítása
szükséges a mûvelõdési ház nyitva tartására, amelyet a szolgalmi idõben nem lehet
módosítani. Már beszéltek arról, hogy amennyiben igény esetén szombaton nyitva lenne a
kultúrház, hétfõn zárva tartana. Természetesen igény esetén 18 óráig is nyitva van a
mûvelõdési ház most is.
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdezi, van-e még valakinek hozzászólása? – észrevétel nem hangzott el.
Egyetért-e a képviselõ-testület a 2011. évi ünnepségek, rendezvények naptárának elfogadásával?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

3/HÖK/2011.(I.20.) számú határozat:
Tárgy: A 2011. évi ünnepségek, rendezvények naptárának elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete jóváhagyja a módosításokkal
együtt a 2011. évi ünnepségek, rendezvények naptári javaslatát a melléklet szerint.
Felelõs: Sípos Sarolta ÁMK igazgató
Határidõ: azonnal és értelemszerûen
4) Javaslat közszolgálati szerzõdés megkötésének elõkészítésére - autóbusszal
végzett menetrend szerinti személyszállításra
Kormos Krisztián polgármester:

Borsodnádasd területén kötelezõ közszolgáltatásként – a közlekedés részeként, menetrend
szerint autóbusz közlekedést végzünk, illetõleg végez a szerzõdésben lévõ helyi vállalkozás,
amely szerzõdés 2011. április 30-án lejár. Ezen kötelezettségünknél fogva, arra kér
felhatalmazást az elõterjesztésnek megfelelõen, hogy a
pályázatot kiírjuk. Kéri a
bizottságok ismertessék ezzel kapcsolatosan állásfoglalásukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, törvényi elõírás, indítani kell, amivel egyetértettek.
Sági Tibor elnök:
A pályázati kiírásban a szerzõdéskötés folyamatában a lakosság által igényelt menetrendet
építsük be, olyan vállalkozóval kössünk szerzõdést, aki a kéréseket vállalni tudja.
Burkovics Róbert jegyzõ:
A jelen döntéssel folytatni kívánja a képviselõ-testület a autóbusszal végzett menetrend
szerint személyszállítást. A pályázati kiírásban meg lehet határozni a menetrendet.
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Kormos Krisztián polgármester:
Kérdezi, van-e még valakinek hozzászólása? – észrevétel nem hangzott el.
Egyetért-e a képviselõ-testület a határozati javaslat elfogadásával?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
4/HÖK/2010. (I.20.) számú határozat:
Tárgy: Közszolgálati szerzõdés megkötésének elõkészítése - autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállításra
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállításról Közszolgáltatási Szerzõdés megkötéséhez szükséges
pályázati eljárás lefolytatására Kormos Krisztián polgármestert felhatalmazza.
Felelõs: Kormos Krisztián polgármester
Határidõ: értelemszerûen
5) Tájékoztató a „NÁDASD” Települések Együttmûködéséért Közalapítvány 2010
évi tevékenységérõl és a 2011 évi munkatervérõl
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdezi az elõterjesztõt, van-e kiegészítése az anyaggal kapcsolatosan?
Orbán József kuratórium elnöke:
2010-ben a Nádasd találkozó Nádasd településen került sor, jól sikerült, aki részt vett benne,
az tudja. A sítábor elmaradt, mert a befizetett tagdíjból mindent nem lehet megvalósítani.
Megkereste a polgármesterünket, mivel 13 éve mûködik a kuratórium, a befizetés kevés,
javasolta a tagdíjat 50 %-kal megemelni . A megbeszélés során polgármester úr
nem
javasolta a díjemelést, mert egyéb gondok vannak az önkormányzatnál, ebben a pénzügyi
helyzetben.
A szükséges pályázatokat Nádasd település írja meg, hogy bõvítsék a pénzügyi lehetõségeket.
A központ Nádasdladányban van, ott kisebb aparátussal a szükséges adminisztrációs munkát
elvégzik. Váltott Mecseknádasd is, egy fiatalember lett megbízva az ügyvitellel.
A nyári táborozást a gyerekeknek Borsodnádasd szervezte meg, Bogácson, megbeszélte a
tanárokkal, hogy növekedhet a létszám, egyezség született, hogy 3 településrõl még 4-4
gyermek vesz rész 1-1 kísérõ tanárral. A probléma az volt, hogy a borsodnádasdi gyerekektõl
már össze volt szedve a kirándulásra a pénz, adottak voltak a programok, két tanár bérét
fizették ki végül is, és a belépõdíjakat.
November 19-én jól szerepeltek a borsodnádasdi gyerekek, a felkészítõ tanároknak szeretné
megköszönni ezt, kimagaslottak a mezõnybõl, több elsõ helyet értek el. A délutáni zenei
programban telt ház volt a tornateremben, olyan magas szintû elõadást tartottak, hogy 5 percig
tapsoltak nekik, szép sikereket könyvelhettek el.
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2011-es évrõl pár szót mondana:
-

a nyári tábort Mecseknádasd rendezi meg, július vagy augusztus második felében 1
hétre.

-

a Nádasdy Napok Nádasdladányban lesz megrendezve

Világosan látható, ezért senki nem kap pénzt, mindenki igazán öntevékeny munkát végez.
Kormos Krisztián polgármester :
Megköszöni a szóbeli tájékoztatást, és a kuratórium 2010-ben végzett munkáját. Olyan
javaslatot fogalmazott meg, amit most a képviselõ-testület elé tár; szeretné kezdeményezni,
hogy a négy „Nádasd” település polgármestere a kuratórium ügyében üljön mihamarabb
össze, beszéljük meg a jövõbeli elképzeléseinket. Egyértelmû cél a kuratórium további
mûködtetése, viszont tárgyalási alapot képez a feladat arányosan megvalósított programok, és
a lakosságarányos elosztás ez irányú elmozdítása.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, élesen kerültek elõ a hozzászólások.
Véleménye, hogy legyen alapítvány, de elvárás és kérés, hogy a települések hozzájárulásait
egalizáljuk - Borsodnádasd 338 eFt-ot fizet minden évben, dupláját mint a többi település.
Nyáron voltak a gyerekek táborban, a pénzügyi kondíciókat javasolja átnézni.
Orbán József kuratóriumi elnök:
Ha eldöntjük valamirõl hogy szükséges/nem szükséges, akkor afelé kell tendálni. A
kuratórium fizette a borsodnádasdi gyerekek hogy lent voltak a Balatonnál, 100.000 Ft
támogatást adott a Molnárkalács könyv megjelentetéséhez, ez nincs figyelembevéve.
Véleménye szerint nagyjából egálba vannak az igénybevételek. 338 eFt-tõl ki mozgat meg
annyi embert, mint a kuratórium? Azért nincs több program, mert nincs rá pénz. Szabadidejét,
egészségét áldozza fel erre a munkára.
Kormos Krisztián polgármester:
Nem szeretne személyeskedni. Az közalapítvány mûködését szükségesnek tartja, viszont az
alapítvány kialakítását át kell beszélni a polgármesterekkel az elmondottak szerint.
Sági Tibor elnök:
A szervezet mûködése megítélhetõ. Az iskola pedagógusai figyelnek arra, hogy mindig más
gyerek menjen, rotálódjanak a programokon. A nyári tábor minél több gyerek számára nyújt
elfelejthetetlen élményt, és nem az anyagiakat kell nézni. A Városfejlesztési és Ügyrendi
Bizottsági ülésen felvetõdött az a javaslat, hogy Borsodnádasd ebben az évben 10. éves
várossá avatását ünnepli, ezért kérjük fel Nádasdladányt, hogy cseréljük meg a Nádasdy
Napot, ez forrást jelentene számunkra, ezáltal könnyebben, jobb színvonalon rendezhessük
meg az ünnepséget. A 4 „Nádasd” települési polgármester találkozása során kerüljön szóba,
hogy a képviselõ-testületünknek ez a javaslata.
Magyar János elnök:
Az alapítvány beszámolójában nem látja az említett 100 eFt-ot a kiadványra. Miért kell
nekünk ez az alapítvány, a 350 eFt-ot odaadhatnánk a borsodnádasdi gyerekeknek a nyári
táborra, miért adjuk oda másnak. Nem jó, hogy a település kétszer annyi tagdíjat fizet, a többi
településhez képest.
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Dr Bohus Gábor képviselõ:
Az arányosság elve minden évben felvetõdik a képviselõ-testületi ülésen. Ha a 4 polgármester
összeül, és átbeszélik, hogy mindenki fizessen azonosan a közalapítványba, így kerüljön
módosításra az alapító okirat.
Dorkó György képviselõ:
Az arányosság elvét nézte õ is az alapítvány beszámolóban. A borsodnádasdi gyerekek
kifizették a bogácsi tábort, a többi település gyermekeinek pedig az alapítvány fizette ki,
számszakilag nem élvezték a nyári tábort a mieink az elmúlt évben– pedig a tagdíj befizetés
40 % befizetéssel több Borsodnádasd részérõl – erre oda lehetne figyelni.
Orbán József elnök:
A bogácsi táborban borsodnádasd részérõl 4 gyerek + 1 kísérõt volt befizetve minden
településrõl, és a fürdõbelépõk.
Sipos Sarolta képviselõ:
Ez a 2010-es évben történt, de volt olyan is, amikor Balatonra mentek a borsodnádasdi
gyerekek, ott mi részünkrõl fizettünk kevesebbet. A pénzbõl élünk, a pénz mozgatórúgó, de
nem csak a pénzrõl van szó, a kapcsolatokat is építenünk kell. Borsodnádasd jó hírét viszik a
gyerekek, akik kapcsolatokat építenek ki, akiket szeretettel fogadnak. Ez befektetés a jövõbe.
Sági Tibor képviselõ:
Szeretné elmondani, hogy a kuratórium a nyomdai számláért fizetett 100.000 Ft-ot – ez volt
az a könyv, ami tudományosan alapozta meg, hogy regisztrálni tudjunk az ország egyetlen
molnárkalács fesztiváljára. Ezt nem személy szerint õ, hanem a város kapta, minden gyerek
kapott ingyenes példányt, akik a gyûjtésben részt vettek, a hivatal plusz könyveket kapott
ajándékozásra, (kb 50 db-ot). Úgy gondolja, ez az összeg megtérült, a közösség, a város
érdekében, ezáltal hírnévre tettünk szert. 2001-ben álmodta meg a molnárkalács fesztivált,
reméli lesz még a rendezvény megszervezéséhez köze, ellentétben a tavalyi eseménnyel.
Kormos Krisztián polgármester :
Végezetül összefoglalásként kezdeményezõje lesz a „Nádasd” települések polgármestereinek
megkeresésében, - az önkormányzat által befizetett tagdíj tárgyi alapot képez.
Ezt követõen kérdezi, elfogadja-e a képviselõ-testület az elõterjesztést?
Magyar János elnök:
A határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy a polgármester kezdeményezze a négy
polgármester megbeszélését a közalapítvány ügyében.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület a tájékoztató elfogadásával a kiegészítéssel együtt?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
5/HÖK/2011.(I.20.) számú határozat:
Tárgy: Tájékoztató a „NÁDASD” Települések Együttmûködéséért Közalapítvány 2010. évi
tevékenységérõl, és a 2011. évi munkatervérõl
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„NÁDASD”
Települések Együttmûködéséért Közalapítvány 2010. évi tevékenységérõl, és a 2011. évi
munkatervérõl szóló tájékoztatót.

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja a

Felelõs: Orbán József elnök
Határidõ: értelemszerûen
Orbán József elnök az ülésterembõl távozott.
6) Tájékoztató a Borsodnádasdi Polgárõr Egyesület 2010. évi munkájáról
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdezi az elõterjesztõt, van-e szóbeli kiegészítése?
Sike László elnök:
Nincs szóbeli kiegészítése az anyaggal kapcsolatosan.
Kormos Krisztián polgármester:
Eljutott a polgárõrség arra a szintre, hogy beérett a gyümölcs amit régen elültettünk – motivált
lett a csapat, ami látszik a szolgálati teljesített óraszámban. Pozitívum, hogy a felszerelésben
bõvülés történt. Szeretné, ha ez folytatódna, szeretné, ha hasonló szinten motiválná a csapatot
az elkövetkezendõ idõben is, ahogy eddig. Kiemeli, hogy a polgárõrség egyre több közös
szolgálatot végez a rendõrséggel, más településen is – jól mûködik a rendszer. Szeretné
megköszönni a polgárõröknek a teljesített szolgálatot, kíván hasonló szolgálati óraszámot,
taglétszámot, ezt követõen is.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság nem foglalkozott a tájékoztatóval. Nem tudja, hogy kapnak-e több
pénzt a polgárõrök a késõbbiek során feladatuk ellátására, mert ilyen ígéret volt a Kormány
részérõl.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a polgárõr tájékoztatót, megköszöni
a négyszer annyi óraszámot, mert szükség van rá.
Kormos Krisztián polgármester:
Elfogadja-e a képviselõ-testület a polgárõr tájékoztatást?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
6/HÖK/2011.(I.20.) számú határozat:
Tárgy: Beszámoló a Borsodnádasdi Polgárõr Egyesület 2010. évi tevékenységérõl
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja a Borsodnádasdi
Polgárõr Egyesület 2010. évi tevékenységérõl szóló beszámolóját.
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Felelõs: Sike László elnök
Határidõ: azonnal és értelemszerûen
Sike László elnök az ülésterembõl távozott.
7) Egyebek
Ózd Városi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság támogatási kérelme

Kormos Krisztián polgármester:
Az Ózd Város Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság megkeresett minket, hogy a gépjármû
beszerzés pályázatának 18 MFt-os önrészéhez nyújtsunk támogatást, - amit korábban Ózd
Város Önkormányzata felvállalt. Ennek az összegnek a Borsodnádasd lakosságarányos
hozzájárulása 800 eFt, ilyen mértékû támogatást nem javasol adni a tûzoltóság részére. Kéri
a bizottságok ismertessék állásfoglalásukat.
Magyar János elnök :
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és nem javasol támogatást adni a tûzoltóságnak
gépjármû beszerzésre.
Sági Tibor elnök
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság szintén
hozzájárulás támogatását a képviselõ-testület felé.

nem javasolja a lakosságarányos

Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület az Ózd Város Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság részére a
gépjármû beszerzés önerejét nem támogatjuk, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

7/HÖK/2011.(I.20.) számú határozat:
Tárgy: Ózd Város Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság gépjármû beszerzéséhez önerõ
kérelem elutasítása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete nem támogatja Ózd Város
Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság gépjármûbeszerzés pályázatának 18 MFt saját erõhöz való
hozzájárulást.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy e döntésrõl a tûzoltó-parancsnokságot értesítse.
Felelõs: Kormos Krisztián polgármester
Határidõ: értelemszerûen
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Tûzoltóautó értékesítése

Burkovics Róbert jegyzõ:
A mai napon volt érdeklõdõ az önkormányzat tulajdonában lévõ tûzoltóautó megvásárlása
ügyében, megnézte milyen állapotban van, neki alkatrésznek kellene – holnapra ad választ a
szándékáról.
Kormos Krisztián polgármester:
Felhatalmazást kér a képviselõ-testülettõl arra, hogy amennyiben kedvezõ árajánlat érkezik a
tûzoltó autó megvásárlására, eladhassa.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
8/HÖK/2011.(I.20.) számú határozat:
Tárgy: Tûzoltóautó értékesítéséhez felhatalmazás polgármester részére
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévõ Csepel típusú, használaton kívüli tûzoltóautót
forgalmi értékén értékesítse.
Felelõs: Kormos Krisztián polgármester
Határidõ: értelemszerûen
Jövõ Borsodnádasdjáért Egyesület támogatás kérése

Kormos Krisztián polgármester:
A Jövõ Borsodnádasdjáért Egyesület 300.000 Ft támogatást kér az önkormányzattól, a 2011ben megvalósítani kívánt rendezvényeire. A pénzeszköz átadására nem lát lehetõséget,
viszont dologi kiadásokban és azon pályázatokban, amelyben konzorciumi partnerként
pályáztak, abban segítséget kíván nyújtani. Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Mivel van egy képviselõ-testületi döntésünk, hogy az
egyesületet eszközzel támogatjuk, semmi esetre sem ennyi összeggel. A 2011. évi
költségvetéskor pedig meglátjuk, mennyit tudunk adunk az egyesületeknek támogatásként.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is ezen a véleményen van.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület azzal a javaslattal, hogy az egyesület részére az önkormányzat
nem nyújt 300.000 Ft támogatást? Ugyanakkor pályázatok önrészéhez külön döntés alapján,
valamint egyesületi rendezvényekhez dologi támogatást nyújt.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
9/HÖK/2011.(I.20.) számú határozat:
Tárgy: Jövõ Borsodnádasdjáért Egyesület támogatás kérelmének elbírálása

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testületének döntése, hogy a Jövõ
Borsodnádasdjáért Egyesület 300.000 Ft összegû támogatási kérését nem támogatja.
Ugyanakkor egyesületi rendezvényekhez dologi támogatást, valamint pályázatok önrészéhez
– külön döntés alapján támogatást nyújt.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy e döntésrõl az egyesület elnökét értesítse.
Felelõs: Kormos Krisztián polgármester
Határidõ: értelemszerûen
Központi ügyelet, ÁMK soros elõrelépés ügye

Kormos Krisztián polgármester :
A központi orvosi ügyelet és ÁMK soros elõrelépés ügyét szintén a 2011-es költségvetés
elfogadásakor fogjuk megtárgyalni, be fogja hozni a következõ testületi ülésre, akkor
döntsünk benne.
Magyar János elnök:
Már beszéltünk róla, át kell nézni a kötelezõ, nem kötelezõ elemeket, a cafeteria is azért
került le napirendrõl, mert van benne nem kötelezõ kiadás.
Kósa István Borsodnádasdi lakos bejelentése

Kormos Krisztián polgármester:
Kósa István, Borsodnádasdi lakos kéri a Borsodnádasd Város Önkormányzatát a rendezési
terv módosítására. A rendezési terv módosítása folyamatban van. A komplex város rendezési
terv módosítása késõbbi idõpontban kerül átdolgozásra, mert jelentõs kiadás, másrészt sok
mindent kell összhangba hozni – amelyet tájékoztatásként ismertet.
Tájékoztatás az elõzõ képviselõ-testületi ülés óta tett intézkedésekrõl

Kormos Krisztián polgármester:
9

A szennyvíz beruházással kapcsolatosan tájékoztatást ad arról, hogy információja
alapján február közepén-végén nyílik meg a kétfordulós pályázat. Elõre láthatólag
vízjogi engedély nem szükséges a pályázat benyújtásához. Ezzel kapcsolatosan a jövõ
héten Budapestre megy tájékozódni, - amennyiben konkrétumok lesznek, a testület
elé fogja tárni.
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9

A 2011. évi költségvetés tervezésének neki fog kezdeni. Célja, hogy olyan konszenzus
szülessen, hogy a feladatainkat el tudjuk látni. Ezzel kapcsolatosan várható még
Kormányzati döntés.

9

Tárgyalásokat fog kezdeményezni a Ples vezetõivel, ahová elviszi az Országgyûlési
képviselõnket is.

9

Elmondja, hogy a 2010/13. sz. „Téli átmeneti” közmunka program elindul
településünkön, 4 órás foglalkoztatásban.

9

A 122/2009.(IX.17) FVM. Rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához, 10 MFt összegû támogatásban részesült a
Borsodnádasd Mûvelõdésért, Kultúráért, Sportért Közalapítvány az alábbi
pályázatokban:
-

Négy Évszak kulturális fesztivál célterület

-

A mikrotérségek bemutatkozása célterületre

-

A térség marketing konferencia célterületre

9

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 299.996.000 Ft összeggel támogatásra ítélte a
Többfunkciós Közösségi Ház felújítása és bõvítése a polgármesteri Hivatal
integrációja érdekében, kiegészítve gazdasági funkcióval. Javaslatként fogalmazta
meg, hogy a jelenlegi Polgármesteri Hivatal épületébe a helyi rendõrörs valamint a
polgárõrség költözhetne.

9

Strabag Zrt-nél volt egyeztetõ tárgyaláson, a MATÁV telefonközpont áthelyezésének
ügyében. Részletesen ismerteti a tárgyalás eredményeit.

9

Ezt követõen ismerteti a bánya esetleges megnyitásának lehetõségét, mivel itt jó
minõségû szén van, nem vizesek, az a vagyon, ami itt van a földben, érdemes vele
foglalkoztatni – a lakossági célra felvevõpiaca lenne. Viszont a bánya mûködtetése
nem olcsó.

Magyar János elnök:
Az intézmények adják be a 2011. évi költségvetési igényüket, kétfordulósra kell
mindenképpen tervezni a megbeszélést.
Kormos Krisztián polgármester:
A kerékpárút megvásárlása ügye zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra. Javasolja, hogy a
kerékpárút megvásárlását – mivel a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene – zárt ülésen
tárgyalja a képviselõ-testület. Aki ezzel egyetért, kéri kézfelnyújtással szavazzon.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
10/HÖK/2011.(I.20.) számú határozat:
Tárgy: Kerékpár út vásárlása ügyében zárt ülés elrendelése

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testületének a Borsodnádasdi kerékpárút
megvásárlása és az adásvétel elõkészítése napirendi pont tárgyalása ügyében zárt ülést rendel
el.
Felelõs: Kormos Krisztián polgármester
Határidõ: azonnal
Kormos Krisztián polgármester:
Más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért az ülést bezárta.
K.m.f.

Kormos Krisztián
Polgármester

Burkovics Róbert
Jegyzõ

Dorkó György
Jegyzõkönyv-hitelesítõ

Sági Tibor
Jegyzõkönyv-hitelesítõ
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