Jegyzõkönyv
Készült: 2011. február 15-én 17.00 - 19.30 a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõtestületének 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:
Gyõrffi Dezsõ könyvvizsgáló
Gombos Éva pénzügyi irodavezetõ
Orbán József kuratóriumi elnök
Horváth Vilmos cigány kisebbségi önkormányzat elnöke
Szabóné Nyiri Andrea jegyzõkönyvvezetõ
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, a képviselõ-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzõkönyv hitelesítõnek javasolja Sipos Sarolta és dr Hegedûs Zsuzsanna
képviselõket.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv-hitelesítõk
személyével egyetértett.
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplõ napirendet módosítani szükséges azzal, hogy az alábbi
napirendet zárt ülés keretében fogjuk megtárgyalni:
1) Javaslat Nádasd Kft könyvvizsgálójának megválasztására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
2) Javaslat Püski Imre 3671 Borsodnádasd, Kossuth Lajos út 50. szám alatti lakos
normatív lakásfenntartási támogatásának elutasítása elleni fellebbezésére
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
3) Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet végrehajtását elõsegítõ intézkedési terv
elfogadására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
amelyet javasol elfogadásra.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
napirendet fogadta el:
1) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának a költségvetés és zárszámadás
elõterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló
../2011… önkormányzati rendelet elfogadására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ
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2) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló
../2011.(II...) önkormányzati rendeletének elfogadására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
Meghívott: Gyõrffi Dezsõ könyvvizsgáló
3) Javaslat 2011. évi cafetéria összeghatár meghatározására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ
4) Javaslat Borsodnádasdi ÁMK továbbképzési tervének jóváhagyására
Elõterjesztõ: Sipos Sarolta ÁMK igazgató
5) Javaslat a Borsodnádasdi ÁMK Móra Ferenc Általános Iskola Intézményegység
terembérleti díj elfogadására
Elõterjesztõ: Sipos Sarolta ÁMK igazgató
6) Javaslat „Nádasd” Települések Együttmûködéséért Közalapítvány alapító okirat
módosításának jóváhagyására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
7) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat által „Közfoglalkoztatás-szervezõk
foglalkoztatásának támogatására” pályázat benyújtására és saját erõ biztosítására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
8) Javaslat Társulási Megállapodás módosítására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
9) Egyebek
Zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra:
1) Javaslat Nádasd Kft könyvvizsgálójának megválasztására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
2) Javaslat Püski Imre 3671 Borsodnádasd, Kossuth Lajos út 50. szám alatti lakos
normatív lakásfenntartási támogatásának elutasítása elleni fellebbezésére
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester

3) Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet végrehajtását elõsegítõ intézkedési terv
elfogadására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
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1)Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának a költségvetés és
zárszámadás elõterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának
meghatározásáról szóló ../2011… önkormányzati rendelet elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót Burkovics Róbert jegyzõ részére.
Burkovics Róbert jegyzõ:
A költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásához az Áht és a végrehajtási
rendeleteknek megfelelõen - a kiadott táblázatokkal kell a rendeletünket elfogadni, a
könyvvizsgáló aktualizálta, állította össze a táblázatokat.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e képviselõ-testület az elõterjesztés alapján a rendelet és táblázatainak elfogadásával,
kéri kézfelnyújtással szavazzanak.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:
1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet
A költségvetés és zárszámadás elõterjesztéséhez kapcsolódó
mérlegek tartalmának meghatározásáról
(teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi)
2)Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló
../2011.(II...) önkormányzati rendeletének elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
E napirend kapcsán elmondja, hogy a meghívóban Gyõrffi Dezsõ könyvvizsgáló
meghívottként szerepel ennél a napirendnél, a Pénzügyi Bizottsági ülésen részt vett, a
képviselõ-testületi ülésen az elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni. A könyvvizsgálói
jelentést mindenkinek kiküldtük, a 2011 évi költségvetési rendelet-tervezet anyaggal együtt.
A 2011. évi költségvetést jelentõs költségvetési hiánnyal került betervezésre. Ezért úgy
döntött, hogy ezen hiány csökkentése érdekében hatékony intézkedési tervet dolgoz ki illetve a pénzmaradvány terhére próbálta a gazdálkodást racionalizálni az idei évben is. A
pénzmaradványunkkal óvatosan bánik, nem szeretné elkölteni. Még nincs információja arra
vonatkozóan, hogy a finanszírozás milyen formában alakul át 2011-ben, illetve 2012-ben, - a
közép- és hosszú távú jövõben, - ezért óvatosságra int a költségvetés tervezése kapcsán.
Nagy a felelõssége, hogy a betervezett összeg hogyan és milyen formában kerül
felhasználásra. Itt emelné ki, hogy a betervezett pályázatunk megvalósításához az önerõt
hozzá kell tennünk. Azon felül kérdés, hogy az önerõn felül még mennyi összeget kell hozzá
tennünk a mûködõképesség érdekében - itt elsõsorban a kultúrház felújításra gondol - ez
késõbbiek során derül ki. Látható, hogy mennyi bizonytalansági tényezõ van a
költségvetésünk kapcsán.
Szintén lényeges elem a kötvény. A kötvényünket a kamatokból törlesztettük eddig vissza,
nem költöttük el idáig, tervei szerint csak indokolt esetben a képviselõ-testület döntése
alapján kerül majd felhasználásra. Elképzelései szerint a kötvényt semmiképpen sem
mûködésre, kifejezetten fejlesztési célú beruházásra kívánja fordítani. Tájékoztatásul
ismerteti, hogy az Önhiki és 6/3. pályázati lehetõség megszûnik ebben az évben. Az
önkormányzati államtitkár úr több elképzelést vázolt, kíváncsi arra, mennyi fog megvalósulni.
Átadja a bizottság elnökeinek a szót, megkéri ismertessék állásfoglalásaikat.
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Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen Gyõrffi Dezsõ könyvvizsgáló elmondta a véleményét a
költségvetésrõl, a polgármester úr is körbe írta a lényeget, részletesen áttekintették a
költségvetést. A költségvetésben .... MFt-os költségvetési hiány van, ezért fontos az
intézkedési terv végrehajtása. A bizottság javasolja elfogadásra a 2011. évi költségvetést.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és egyhangúlag támogatásra
javasolja az idei költségvetést. Látva azokat az elemeket, amelyeket polgármester úr említett,
egyetértenek a takarékos és ésszerû gazdálkodással. Tételesen minden soron átmentek,
megkapták a kérdéseikre a választ. Bíznak abban, hogy eredményesen fogjuk ezt a
költségvetési évet zárni, az intézményeink mûködni tudnak, és nem utolsó sorban, a
városlakók érdekeit fogja szolgálni.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e valakinek kérdése a költségvetéssel kapcsolatosan?
Dr. Bohus Gábor képviselõ:
Beterveztük az elõzõ években a az Utak- hidak karbantartás – városszépítés keretében az
utcanévtábla elkészítését, tartalmazza-e ezt a költségvetés? A két temetõ állapota felújításra
szorul, a ravatalozó elõtetõ beázik, van-e lehetõség erre?
Kormos Krisztián polgármester :
Az utak, hidak karbantartására az elõzõ évben 4375 eFt-ot terveztünk be, az idei évben
látható, hogy ezt az összeget 3925 eFt-ra próbáltuk lecsökkenteni. Ugyanakkor ezen
költséghelyen évente 600-800 eFt volt elköltve. Az idén sem szeretné ezt az összeget
kimeríteni. Tervei szerint a kátyúkat ki szeretné javítatni a karbantartási ütemterv szerint – ez
látványos, érezhetõ minõségi javulást fog eredményezni a településen, amibe a táblák is
beleférnek. Viszont a pályázati lehetõségeket meg kell néznünk, amivel a fejlesztéseinkhez
támogatást tudnánk szerezni. A temetõben foglalkozni kell a csúnya gödör kérdésével,
parkolás megoldásával, az illemhellyel, a fák felülvizsgálásával, a temetõ lezárás sorompó
rendszerrel (ami nem kerülne sokba, továbbá az elõtetõ rendbetételével – bõven van
feladatunk ebben az évben is.
Sági Tibor képviselõ:
A Cifra nyomorúság c. könyvbõl pár sort olvasna fel: „ A régi rimaiak, a részvénytársaság
nagy generációja okos emberek voltak. Tudták, hogy egy üzem nemcsak gépekbõl áll és
anyagokkal dolgozik, hanem emberekbõl is áll és emberekkel is dolgozik. Tehát ha egy
vállalat igazán biztos akar lenni a dolgában, nemcsak a nyersanyagot kell biztosítania
magának, nemcsak tárnákat kell ásatnia a szénrétegekig, nemcsak saját villanytelepet és saját
vasútvonalakat kell építenie. Hanem saját társadalmat, tulajdonában levõ néprétegeket is ki
kell alakítania és azokról gondoskodnia is kell. Mert csak így van a termeléshez múlhatatlanul
szükséges mindhárom tényezõnek: az anyagnak, a gépnek és az embernek birtokában annyira,
hogy az emberi számítás határain belül ne érhessék meglepetések.”
Az emberi tényezõrõl akar szólni. Meggyõzõdése az, hogy egy hatalmas szellemi tõke van
ezen a településen. A költségvetéssel kapcsolatosan a bizottsági ülésen már kifejtette a
véleményét, mi nem tetszik benne. Az idén még hozzá tudja tenni a nevét, de jövõre már nem:
úgy gondolja, hogy az elmúlt években kialakult egy kettõs mérce, amely munkavállaló és
munkavállaló között különbséget tesz. Nem elsõsorban aközött, hogy milyen munkát végez,
milyen minõségben, hanem milyen tisztségekben, milyen besorolásban. Hofi Gézának
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biztosan látták már azt a kabaréját, amiben elmondja, hogy emberek vannak lent is. A
polgármesteri hivatal fent van a dombon, de a gödör alján vannak emberek. Minden képviselõ
társa tudja, hogy miért szól. Azért szól, mert úgy érzi, hogy különbségtétel van az emberek
között. Azt szeretné jelezni, vannak lent is emberek, szorgalmasan dolgoznak a településért,
vannak emberek, akik plusz feladatokat látnak el. Ebben a költségvetésben célprémium be
van tervezve a polgármesteri hivatalnak. Viszont minden intézményben észre kell venni azt
az irdatlan erõfeszítést, amivel dolgoznak. Azt kéri, hogy akivel itt dolgozunk, a 79 emberrel,
és megtiszteljük, a kettõs mércét ne alkalmazzuk, ne mélyítsük el. A költségvetés minden
egyes pontjával egyet ért, támogatja, de ezzel az eggyel nem.
Kormos Krisztián polgármester:
Annyit reagálna rá, az, hogy a költségvetés milyen számokat szerepeltet tervszinten, az ide le
van írva. Ebbõl mi teljesül, az év közben a képviselõ-testület elé lesz hozva, az a mi
felelõsségünk lesz. Az, hogy milyen elvek alapján döntünk, az szintén a mi felelõsségünk.
Ami a költségvetésben be van tervezve, az nem biztos, hogy el lesz költve. Példaként hozná,
hogy a karbantartásra terveztünk 4 MFt-ot, de ezt az összeget nem fogjuk elkölteni. A
bérköltség be lett tervezve a költségvetésbe, de nem biztos, hogy meg fog valósulni, mert
lehet hogy év közben lesznek olyan költség változások, amelyeket elõre nem lehet látni. Van
egy építkezésünk, nem tudjuk, még mi lesz. A költségvetésünkbe tehát minden be van
tervezve - az, hogy mit költünk el belõle, a mi felelõsségünk oly mértékben, hogy ennek még
nem vagyunk utána, nem történt meg. A felelõsség abban, hogy elsõsorban a számok hogy
fognak állni, ugyanakkor a számok mögött szellemi tõkét produkáló emberek állnak, akik
azért dolgoznak, hogy Borsodnádasd haladjon, Borsodnádasd közössége jobban éljen.
Burkovics Róbert jegyzõ:
Jelen költségvetésben durván 100 MFt hiány került kimutatásra, közben észnél kell lenni, és
2012-re is gondolni kell. Ha megnézzük a kiadott táblázatot, abban benne van 63 MFt szabad
felhasználású pénzmaradvány, összességében pedig 82 MFt a pénzmaradványunk – felhívja a
figyelmet arra, hogy ezt a jövõ évi költségvetésben is produkálni kell. Nyíltan elmondta,
hogy célfeladatot beterveztünk, a gyámhivatalnál 2 fõre terveztünk, az okmányirodánál 4
fõvel, továbbá maximálisan beterveztük az összes soros elõrelépést. Az önkormányzat
mûködõ képességét nem csak ebben az évben, hanem a jövõ évben is biztosítani szükséges,
az elõirányzatokat ennek figyelembevételével tervezték meg és azok felhasználása is ennek
szellemében fog történni. Az intézkedési terv fogja a hiányt lefaragni.
Magyar János képviselõ:
Elhangzott, hogy 79 ember van lent. Tudomása szerint Borsodnádasdon a köztisztviselõk és
közalkalmazottak a megfelelõ besorolásban vannak. Meg lehet nézni az anyagban, a
köztisztviselõk bére sokkal kevesebb, mint a tanároknak. Nincs kettõs mérce, mindenki
megkapja a besorolás szerinti bért és õ is személy szerint azon van, hogy amit csak lehet,
odaadjunk a dolgozóknak.
Sági Tibor képviselõ:
A 79 fõben benne van a köztisztviselõ és a közalkalmazott is.
Kormos Krisztián polgármester:
Felhívja a figyelmet, hogy maradjunk a költségvetésnél. Nem szeretne köztisztviselõ kontra
közalkalmazott vitát. A köztisztviselõ és a közalkalmazott Borsodnádasd Város
Önkormányzat számára egyaránt fontos. A szoros, feszes ez évi költségvetés komplett,
számszaki táblázatot tartalmaz, amelyek elhangzott, mit tartalmaznak.
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Van-e még ezzel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása valakinek? – Észrevétel nem hangzott
el. - Egyetért-e a képviselõ-testület, hogy az önkormányzat 2011 évi költségvetését
691 674 E Ft
798 293 E Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással

106 619 E Ft
102 131 E Ft
4 488 E Ft

Költségvetési hiánnyal
-ebbõl mûködési
Felhalmozási

állapítja meg, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl
(teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi)
3)Javaslat 2011. évi cafetéria összeghatár meghatározására
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdezi Burkovics Róbert jegyzõt, hogy az írásos elõterjesztést kívánja-e kiegészíteni?
Burkovics Róbert jegyzõ:
Tájékoztatásul elmondja, hogy 2011. évben, a jogszabály alapján a köztisztviselõk számára
adandó cafetéria minimum összege 193.250 Ft, a közalkalmazottak részére ez adható
támogatás, az elõterjesztés szerint beterjesztett összegeket javasolja elfogadásra.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és javasolja, hogy a tavalyi szinten maradjon, ne
emelkedjen a cafeteria összege 2011. évben.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és javasolja, hogy maradjon a
hivatal által betervezett összeg.
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdezi, van-e kérdése, hozzászólása valakinek a naprenddel kapcsolatosan? – Észrevétel
nem hangzott el – Egyetért-e a képviselõ-testület a köztisztviselõk részére tervezett cafeteria
minimális összegének meghatározásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
határozatot hozta:

7 igen szavazattal az alábbi

12/HÖK/2011.(II.15.) számú határozata
Tárgy: A köztisztviselõk 2011. évi cafetéria-juttatás meghatározása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasd
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselõket megilletõ
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2011. évi cafetéria-juttatás éves összegét köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvényben történõ szabályozás figyelembe vételével 193.250.- Ft-ban határozza meg.
Felelõs: jegyzõ
Határidõ: értelemszerûen
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá
tartozó munkavállalók részére tervezett cafeteria meghatározásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
határozatot hozta:

7 igen szavazattal az alábbi

13/HÖK/2011.(II.15.) számú határozat:
Tárgy: Közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2011.
évi cafetéria-juttatás meghatározása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött abban, hogy
Borsodnádasd Városi Önkormányzatnál a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény,
valamint a munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállalók számára a 2011. évi
cafetéria-juttatás
éves
összegét
93.000.Ft-ban
határozza
meg.
Felelõs: Jegyzõ
Határidõ: értelemszerûen
4)Javaslat Borsodnádasdi ÁMK továbbképzési tervének jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót Sipos Sarolta igazgató asszony részére.
Sipos Sarolta igazgató:
A továbbképzési tervet a normatív finanszírozás terhére tervezte, melyben szerepel a 6 fõ
óvodai és a 19 fõ iskolai pedagógus képzése.
Kormos Krisztián polgármester:
A közösségi házból is érkezett megkeresés a továbbképzésre vonatkozóan.
Sipos Sarolta igazgató:
A továbbképzési tervben ez évben nem szerepel a közösségi ház.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a képviselõ-testületnek a továbbképzési tervet,
összegszerûen benne van a költségvetésünkben.
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Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja a továbbképzési tervet a
képviselõ-testület felé.
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdezi, van-e kérdése, hozzászólása valakinek a naprenddel kapcsolatosan? – Észrevétel
nem hangzott el – Egyetért-e a képviselõ-testület az ÁMK továbbképzési tervének
jóváhagyásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
határozatot hozta:

7 igen szavazattal az alábbi

14/HÖK/2011.(II.15.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasdi ÁMK továbbképzési tervének jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete jóváhagyja a Borsodnádasdi
ÁMK továbbképzési tervét egységes szerkezetben a melléklet szerint.
Felelõs: Sípos Sarolta ÁMK igazgató
Határidõ: azonnal és értelemszerûen
5)Javaslat a Borsodnádasdi ÁMK Móra Ferenc Általános Iskola Intézményegység
terembérleti díj elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót Sipos Sarolta igazgató asszony részére.
Sipos Sarolta igazgató:
Terembérleti díj emelésére tett javaslatot a képviselõ-testület részére. A díjak 2008. évtõl nem
emelkedtek és fel lettek újítva a termek. Megérdeklõdte a környezõ településektõl nem
magasabb a díj összege. Javasolja a fürdõ díjat kivenni, a könyvtári beiratkozási és késedelmi
díjat pedig szintén megállapítani.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a terembérleti díjakat. Személy szerint kevesli a
betervezett díjat, többet lehetne kérni, mert felújításra került az iskola. Képviselõi indítvány,
hogy félévkor térjünk vissza erre – tudjuk mennyien veszik igénybe, mennyit fizettek be, kelle tovább emelni a bérleti díjat.
Kormos Krisztián polgármester:
Kiegészítésként javasolja, hogy év végén vizsgáljuk meg a terembérleti díjat.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra a képviselõ-testületnek az
elõterjesztést. Kérik egészüljön ki a székek, asztalok bérbeadásával a tervezet.
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Véleménye szerint nincs kihasználva teljes mértékben a tornaterem, nem lenne szerencsés
ettõl jobban megemelni a díjakat.
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdezi, hogy komplexen, az elhangzott javaslattal kiegészítve elfogadja-e a képviselõtestület a terembérleti díjak megállapítását, illetve módosítását, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
határozatot hozta:

7 igen szavazattal az alábbi

15/HÖK/2011.(II.15.) számú határozata:
Tárgy: ÁMK Móra Ferenc Általános Iskola terembérleti díjainak módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felülvizsgálta a Borsodnádasdi
Általános Mûvelõdési Központ – 129/HÖK/2008.(VII.17) számú határozatával elfogadott
bérbeadási és egyéb szolgáltatási tevékenységére vonatkozó díjakat és döntött abban, hogy az
ÁMK Móra Ferenc Általános Iskola intézményegység terembérleti díjait 2011. március 1-tõl
az alábbiak szerint módosítja:
Nagytornaterem 2.000,-Ft/óra
Kistornaterem
1.400,-Ft/óra
Egyéb terem
1.400,-Ft/óra
„A tornaterem bérbeadása esetén, amennyiben igénybevevõk a fürdõhelységet fürdés céljára
használják, a díj bruttó 100 Ft/fõ/alkalom” szövegrész hatályát veszti.
A határozat módosítással nem érintett díjai változatlanul hatályban maradnak.
Felhatalmazza az ÁMK igazgatót arra, hogy a szék, asztalok bérleti díjára és a könyvtár
beiratkozási és késedelmi díjára vonatkozóan dolgozza ki a díj tervezetét 2011. április 30-ig.
Felelõs: Sípos Sarolta ÁMK igazgató
Határidõ: 2011. március 1.
6)Javaslat „Nádasd” Települések Együttmûködéséért Közalapítvány alapító okirat
módosításának jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti Orbán József kuratórium elnökét, az írásos elõterjesztést kívánja-e kiegészíteni? Az
írásos elõterjesztésben szereplõ érintettek a változáshoz és a nyílt ülésen történõ tárgyaláshoz
hozzájárultak.
Orbán József elnök:
Az alapítóknak jóvá kell hagyni az alapító okirat változásait, amit az elõterjesztés tartalmaz.
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Kormos Krisztián polgármester:
Itt szeretné tájékoztatásként elmondani, hogy folyamatban van a 4 „Nádasd” település
polgármestereinek találkozójának létrehozása. Az elõterjesztés alapján a képviselõ-testület
elfogadja-e a módosításokat, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
határozatot hozta:

7 igen szavazattal az alábbi

16/HÖK/2011. (II.15.)számú határozat:
Tárgy: A „ Nádasd” Települések Együttmûködéséért Közalapítvány
alapító okirat módosításának jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a „Nádasd”
Települések Együttmûködéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítását, és jóváhagyta
azt az alábbiak szerint:
A korábbi kuratóriumi tagok kuratóriumi tagsági jogviszonya és a Felügyelõ Bizottsági tag
tagsági viszonya lemondás miatt 2011. február 28. napjával megszûnt.
A képviselõ-testület, mint alapító, megválasztotta, elfogadta, hogy új kuratóriumi tag 2011.
március 1. napjától kezdõdõen:
- Borbély Józsefné (szül: Petõ Zsuzsanna, Õsi 1958. december 23. an.: Varga Mária)
lakik 8145 Nádasdladány, Petõfi u. 2.
- Krasz Antal (szül: Püspöknádasd, 1950. 01. 24. an. Frey Borbála) lakik 7695
Mecseknádasd, Felszabadulás u. 27.
- Juhász András (szül: Bekölce, 1954. 03. 23. an. Csuhaj Erzsébet) lakik 3671
Borsodnádasd, Karácsonylova u. 65.
- Szommer Mónika (szül: Szombathely, 1969. 07. 03. an. Aranyosi Mária) lakik
Körmend, Dr. Batthyányi u. 6.
A képviselõ-testület, mint alapító, megválasztotta, elfogadta, hogy a Felügyelõ Bizottság új
tagja 2011. március 1. napjától kezdõdõen
- Földes Tímea (szül: Földes Tímea, Körmend, 1977. 07. 17. an.: Bodor Mária
Gizella) lakik 9915 Nádasd, Petõfi u. 90.
Az alapító elfogadta a fenti személyi változást, határozatlan idõre, a fenti alapítványban.
Az alapító okirat 5.1.2 pontja helyébe 2011. március 1.-i hatállyal az alábbi módosítás kerül.
Új Kuratóriumi tag 2011. március 1. napjával kezdõdõen
Borbély Józsefné,
Krasz Antal,
Juhász András
Szommer Mónika
Új felügyelõ Bizottsági tag 2011. március 1. napjától kezdõdõen Földes Tímea lett.
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Az alapító a kuratórium elnökhelyettesének Krasz Antalt választotta meg.
Az alapító elfogadta, hogy 2011. február 28. napjától törlésre kerül az alapító okiratból
a.) 3.3 pontjának utolsó bekezdésében a Magyar Hírlapban közzéteszi szövegrész
b.) 4.9 pontban a Magyar Hírlapban közzéteszi szövegrész
c.) 9.1 ,9.2 pontban a Magyar Hírlap szövegrész
d.) 6.2.61.Magyar Hírlap szövegrész
A Magyar Hírlap szövegrész helyébe az „egy országos napilapban” szövegrész kerül.
Az alapító okirat 5.1.5.f pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.1.5.f) Pályázati támogatások igénylése 100.000 Ft feletti kötelezettség vállalást tartalmazó
szerzõdések megkötése
A Közalapítvány titkári teendõit Nádasdladány Község Önkormányzat mindenkori jegyzõje
látja el.
Az alapító okirat 7.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7.2 A közalapítványi célok megvalósításához, illetve a Közalapítvány mûködéséhez
szükséges kötelezettségvállalás, érvényesítés és utalványozás, valamint a Közalapítvány
bankszámlája feletti rendelkezés és a pénzkezelés rendjét a Kuratórium által elfogadott külön
szabályzat tartalmazza.
Az Önkormányzat képviselõ testülete felkéri a Polgármestert, hogy az alapító
Önkormányzatok polgármestereivel közösen nyújtsa be a Fejér Megyei Bírósághoz a
módosítást és kérje annak jóváhagyását.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
7)Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat által „Közfoglalkoztatás-szervezõk
foglalkoztatásának támogatására” pályázat benyújtására és saját erõ biztosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Az elõzõ évhez hasonlóan az idén is pályázatot kíván benyújtani a közfoglalkoztatás
szervezõk foglalkoztatásának támogatására, 2 fõ foglalkoztatására van esély (az egyik az
irodában lesz az adminisztrációs feladatok elvégzésére felvéve, a másik pedig irodán kívül
lesz alkalmazva), de 3 fõre adjuk be a pályázatot.
Kéri a bizottságok ismertessék
állásfoglalásukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra, mindenképpen szükséges ez a pályázat
benyújtása, tavaly is jól végezte a 2 fõ közfoglalkoztatás szervezõ a munkáját.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság teljes mértékben támogatja a javaslatot.
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Kormos Krisztián polgármester:
Elfogadja-e a képviselõ-testület, hogy a közfoglalkoztatás szervezõk foglalkoztatásának
támogatására pályázatot nyújtsunk be, 3 fõre, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
17/HÖK/2011.(II.15.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzat
foglalkoztatásának támogatására” pályázat benyújtása

által

„Közfoglalkoztatás-szervezõk

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete „Közfoglalkoztatás-szervezõk
foglalkoztatásának támogatására” pályázat keretein belül három fõ foglalkoztatására nyújt be
pályázatot. Egy fõ középfokú iskolai végzettségû foglalkoztatására napi 8 órában, egy fõ
középfokú, és egy fõ felsõfokú iskolai végzettségû foglalkoztatására napi 6 órában kerüljön
sor.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2011. február 18.
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy a középiskolai végzettségû közfoglalkoztatás szervezõt 8
órában kívánjuk foglalkoztatni. Ehhez önerõ biztosítása szükséges. Egyetért-e a képviselõtestület a közfoglalkoztatás szervezõk foglalkoztatásának támogatására a munkabérhez
szükséges összeget biztosítsuk, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
18/HÖK/2011.(II.15.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzat által „Közfoglalkoztatás-szervezõk
foglalkoztatásának támogatására” pályázat keretein belül 8 órában foglalkoztatott középfokú
iskolai végzettségû közfoglalkoztatás-szervezõ munkabéréhez saját erõ biztosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete „Közfoglalkoztatás-szervezõk
foglalkoztatásának támogatására” pályázat keretein belül 1 fõ középfokú iskolai végzettségû
közfoglalkoztatás-szervezõ munkabéréhez+járulékához 217.170 Ft/6hó összeget 2011. évi
költségvetésében biztosít.
Felelõs: polgármester
Határidõ: értelemszerûen
8)Javaslat Társulási Megállapodás módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatalhoz történt felterjesztést követõen, a 2010.
december 23-án elfogadásra került társulási megállapodásban szövegezési hibát találtunk,
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ami kijavításra került. Egyetért-e a képviselõ-testület a társulási megállapodás elõterjesztés
szerinti módosításával, hogy teljes mértékben megfeleljen a törvényességi követelményeknek,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
határozatot hozta:

7 igen szavazattal az alábbi

19/HÖK/2011. (II.15.) számú határozata:
Tárgy: Társulási Megállapodás módosítása háziorvosi ügyeleti tevékenység intézményi
társulás útján történõ ellátásáról.
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Társulási Megállapodás
melléklet szerinti módosítását elfogadja.
Felelõs: Kormos Krisztián polgármester
Határidõ: értelemszerûen
9)Egyebek
Burkovics Róbert jegyzõ:
A rendezési tervünk módosítása kapcsán áttekintettük a 6/2005.(VI.02.) számú rendelettel
elfogadott rendezési tervünket. Megállapítottuk, hogy a rendelet egy technikai jellegû
pontosítást igényel, annak érdekében, hogy az maradéktalanul megfeleljen a jogalkotásról
szóló törvény és a vonatkozó végrehajtási rendeleteknek. Ez a módosítás érdemi módosítást
nem jelent.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület a rendelet módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete
A Borsodnádasd Város Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési
Szabályzat – HÉSZ – területre vonatkozó elõírásainak megállapításáról szóló
6/2005.(VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes egészében a jegyzõkönyv mellékletét képezi)

Sági Tibor képviselõ:
Az önkormányzat SZMSZ-e rendelkezik arról, hogy a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség
ellenõrzésére a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság felelõs. Tájékoztatja a Képviselõtestületet, hogy a képviselõk és a polgármester úr vagyonnyilatkozattételi kötelezettségüknek
a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tettek. Összeférhetetlenség fennállásáról nincs
tudomása.
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Kormos Krisztián polgármester:
Az intézkedési terv és Püski Imre lakásfenntartási támogatásának fellebbezési ügyét, mivel
személyi ügyet érint, zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselõ-testületnek. A Nádasd Kft
könyvvizsgálói pályázatának tárgyalását is javasolja zárt ülésen tárgyalni. Ugyancsak zárt
ülésen javasolja tárgyalni a 104/HÖK/2009.(VII.13) számú határozat visszavonását – ez az
Unio Coop részére kiadott elvi hozzájárulás és a jegyzõi ház és a tanácsadó épületének helyén
üzlet helység építésére – ugyanis a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Aki ezzel
egyetért, kéri kézfelnyújtással szavazzon.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
20/HÖK/2011.(II.15.) számú határozat:
Tárgy: Nádasd Kft könyvvizsgálói pályázatának tárgyalására és a 104/HÖK/2009.(VII.13.)

számú határozat visszavonására zárt ülés elrendelése
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Nádasd Kft könyvvizsgálói
pályázatának tárgyalására és a 104/HÖK/2009.(VII.13.) számú határozat visszavonására 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

Sipos Sarolta
Jegyzõkönyv-hitelesítõ

dr. Hegedûs Zsuzsanna
Jegyzõkönyv-hitelesítõ
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