Készült: 2011. április 28-án 15.00 - 19.00 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal
dísztermében
Jelen vannak:
Kormos Krisztián polgármester
Dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõ
Dorkó György képviselõ
Magyar János képviselõ
Sági Tibor képviselõ
Sipos Sarolta képviselõ
Burkovics Róbert jegyzõ
Késett: Dr Bohus Gábor képviselõ
Az ülésen nem jelent meg: Hulitka István Nádasd Kft ügyvezetõ igazgatója
Jelen vannak továbbá:
Komjáti Miklós - ÉRV Zrt képviselõje
Bakosné Hegedûs Enikõ – Bakos és Társa Bt képviselõje
Gombos Éva pénzügyi irodavezetõ
Dr Fógel Henrietta hatósági ügyintézõ
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ
Nagy Anett intézményvezetõ
Szabóné Nyiri Andrea jegyzõkönyvvezetõ
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a testületi ülésen résztvevõket. Megállapítja, a képviselõ-testület határozatképes,
mivel a 7 fõs testületbõl 6 fõ jelen van, a mai testületi ülést megnyitja. Jegyzõkönyv
hitelesítõnek javasolja Sipos Sarolta és Magyar János képviselõket, egyetért-e a testület a
javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv-hitelesítõk
személyével 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett.
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplõ Napirendet módosítani kívánja. 1) Napirendként a
„Közszolgáltatási Szerzõdés megkötése autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról” címû elõterjesztést, 2) Napirendként „Javaslat elvi, elõzetes döntés
meghozatalára a Borsodnádasd Város Önkormányzat tulajdonában álló ivóvízközmûvek és
szennyvízközmûvek üzemeltetési jogáról” címû elõterjesztést tárgyaljuk meg. 9.) Napirendi
pontként a „Tájékoztató a 2011. évi pályázatokon való részvételrõl” megtárgyalását javasolja
napirendre felvenni. Egyetért-e a képviselõ-testület a Napirend módosítással együtt az ülés
napirendi pontjainak elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi napirendet fogadta el:
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Napirend:
1. Közszolgáltatási Szerzõdés megkötése autóbusszal
személyszállításról
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester

végzett

menetrend

szerinti

2. Javaslat elvi, elõzetes döntés meghozatalára a Borsodnádasd Város Önkormányzat
tulajdonában álló ivóvízközmûvek és szennyvízközmûvek üzemeltetési jogáról
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
3. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló
4/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester, Pénzügyi Irodavezetõ
4. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítésérõl
szóló ../2011.(IV...) önkormányzati rendelet elfogadására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester, Pénzügyi Irodavezetõ
5. Javaslat a 2011. évi ÖNHIKI pályázat benyújtására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ, Pénzügyi Irodavezetõ
6. Beszámoló Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2010. évi belsõellenõrzés munkáról
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ
7. Javaslat támogatási igény benyújtására víz-csatornaszolgáltatás
csökkentésére
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester

ráfordításának

8. Tájékoztató a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ mûködésérõl
Elõterjesztõ: Nagy Anett intézményvezetõ
9. Tájékoztató a 2011. évi pályázatokon való részvételrõl
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
10. Egyebek
1) Közszolgáltatási Szerzõdés megkötése autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás
közszolgáltatási eljárást lefolytattuk, amely eredménytelen lett. Borsodnádasdon a menetrend
szerinti személyszállítás ellátása, biztosítása érdekében a jelenlegi szolgáltatóval, Bakos és
Társa Bt-vel javasolja meghosszabbítani a szerzõdést. Bakos és Társa Bt képviselõje jelezte
felénk, hogy ezentúl a jelenlegi 2 MFt helyett 3.133.000 Ft-ot kérne tõlünk a szolgáltatásért.
Kérdezi Bakosné Hegedûs Enikõt, kívánja-e kiegészíteni írásbeli kérelmét?
Bakosné Hegedûs Enikõ:
Nem kívánja kiegészíteni írásbeli kérelmét.
Dr Fógel Henrietta hatósági ügyintézõ:
Ismerteti, hogy eredménytelen lett az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításra kiírt
eljárás. Ez egy kötelezõ ellátandó feladat, amit a saját
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lehetõségeinkhez mérten kell ellátni, erre 2 MFt áll rendelkezésre ebben az évben. Lehetõség
nyílik arra, hogy meghosszabbítsuk a szerzõdést.
Kormos Krisztián polgármester:
Mindkét bizottság tárgyalta a napirendet. Alternatív módon javasolja, hogy a jelenlegi helyi
vállalkozóval hosszabbítsuk meg a szerzõdést 2011. június 15-ig, 2 MFt-os áron, után
átgondolnánk, hogyan biztosítjuk tovább a helyi közlekedést Borsodnádasdon. Rámutat arra,
hogy nem szeretné, ha a mocsolyási iskolások szállításával gond lenne.
Bakosné Hegedûs Enikõ:
2011. június 15-ig vállalják a személyszállítást tovább a korábbi feltételekkel.
Kormos Krisztián polgármester:
Elfogadja-e a képviselõ-testület, hogy az eljárás eredménytelen, ezért a szerzõdést
hosszabbítsuk meg 2011. június 15-ig Bakos és Társa Bt-vel, változatlan áron.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
40/HÖK/2011.(IV.28.) számú határozata
Tárgy: Közszolgáltatási szerzõdés megkötése autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött abban, hogy a Bakosné és
Társa Bt-vel megkötött, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
közszolgáltatási szerzõdést – változatlan feltételekkel, 2011. június 15-ig meghosszabbítja.
Felhatalmazzák a Polgármestert a szerzõdés aláírására.
Felelõs: Kormos Krisztián polgármester
Határidõ: 2011. április 30.
Bakosné Hegedûs Enikõ és dr Fógel Henrietta az ülésterembõl távozott.
2) Javaslat elvi, elõzetes döntés meghozatalára a Borsodnádasd Város Önkormányzat
tulajdonában álló ivóvízközmûvek és szennyvízközmûvek üzemeltetési jogáról
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti Komjáti Miklóst, az ÉRV Zrt munkatársát. Elkészült határozott idõre a szerzõdés
tervezet, amelybe az elvárásainkat az ÉRV Zrt beépítette – a jogi irodával többször
leegyeztetette. Ismeretes a képviselõ-testület elõtt a Nádasd Kft-vel kapcsolatos kínok, bajok:
az, hogy folyamatban van a rendõrségi ügy; az ügyvezetõ nincs itt az ülésen, nincs kész a
2010. évi mérleg beszámoló. Azt szeretné elérni, ha a Nádasd Kft tulajdonában lévõ kutat
önkormányzati törzsvagyonba hozzuk vissza. Tervei szerint az ÉRV –vel a szerzõdés július 1én kerülne megkötésre, elértünk egy jó kondíciót, 55 Ft-os bérleti díj árat. Számára nagyon
fontos a lakosság tájékoztatása ebben a kérdésben, amelyhez kéri az ÉRV Zrt munkatársának
segítségét.
Komjáti Miklós:
Köszöni a meghívást. Ezt a szerzõdés tervezetet több hónapos intenzív munka, egyeztetés
elõzte meg. A helyi igényeket a lehetõségek figyelembe vételével beépítették a szerzõdésbe.
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Tájékoztatásul elmondja, hogy a víziközmû törvény az idén szeptemberig meg fog jelenni, a
kisebb szolgáltatók nem fognak mûködni, nem lesz rá technikai lehetõség. Kiemeli, hogy az
egészséges ivóvíz nagy kincs. Kérdés a kút ügye, ami a kft birtokában van, az önkormányzat
szeretné átvenni – amit õk mûködtetni fognak és karban fogják tartani. Az önkormányzat a
rendszer tulajdonosa, a szerzõdés szerint bérleti díjat kapna, amibõl fizethetné a tartozását,
ezzel tudja megoldani a kintlévõség visszafizetését. A dolgozókkal kapcsolatban, a
felújításra, karbantartásra választ adtak a szerzõdésben. A szippantás kérdése apró rész, a
lényeg mellett. A szerzõdést 15 évre tervezik megkötni, az árak kialakításánál a meglévõ
vízdíj rendeletet vették alapul. Szívesen eljön a lakossági fórumra, segít megválaszolni a
felmerülõ kérdéseket.
Sági Tibor képviselõ:
A szennyvízberuházással kapcsolatos szerepvállalásról érdeklõdne.
Komjáti Miklós:
A szennyvíz pályázattal kapcsolatosan több módon tudnak segíteni az önkormányzatnak.
Megpróbál a pályázat beadásánál lobbizni, és a saját erõbe mindent, amit lehet, be fognak
tudni segíteni. Természetesen a tervezési fázisban is számíthatunk a segítségükre.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadásával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
41/HÖK/2011. (IV.28.) számú határozat
Tárgy: Elõzetes, elvi döntés Borsodnádasd Városi Önkormányzat tulajdonában álló
ivóvízközmûvek és szennyvízközmûvek üzemeltetési jogának határozott idõtartamú
átadásáról.
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete elõzetes, elvi döntést hoz a
Borsodnádasd
Város
Önkormányzata
tulajdonában
álló
ivóvízközmûvek
és
szennyvízközmûvek üzemeltetési jogának az Észak-magyarországi Regionális Vízmûvek Zrt.
részére történõ határozott idõtartamú átadásáról és ezen közmûvek üzemeltetési feltételeinek
meghatározásáról a határozat mellékletében szereplõ üzemeltetési szerzõdés szerint, az alábbi
feltételekkel:
- az üzemeltetési szerzõdés kezdõ dátuma 2011. július 01,
- az átadásra kerülõ rendszer tételes listája a szerzõdés megkötése elõtt a testület elé
kerül,
- a lakosság teljes körû tájékoztatása a szerzõdés megkötése elõtt megtörténjen,
- a Nádasd Kft. tulajdonában álló ivóvízbázis önkormányzati tulajdonba adása
megtörténjen,
- a jogi iroda észrevételei átvezetésre kerüljenek a szerzõdésben.
Felelõs: Polgármester, jegyzõ
Határidõ: 2011. júniusi Testületi ülés
Kormos Krisztián polgármester:
Rövid szünetet rendel el.
Komjáti Miklós távozott az ülésterembõl.
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3) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló
4/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 4/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet
módosítását kiküldtük minden képviselõnek, bizottsági tagnak. Mélységében áttárgyalta a
Pénzügyi Bizottság, kéri ismertesse állásfoglalását.
Dr Bohus Gábor képviselõ megérkezett, az ülésen a továbbiakban jelen van.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság alaposan átnézte a rendelet módosítását. Az elõterjesztésben sok hibát
talált, a sorok, oszlopok el lettek írva. Bejött egyeztetni a pénzügyi irodavezetõvel. Megnézte,
a hibák ki lettek javítja. Kérése, a következõ idõszakban a magyarázó táblázatok pontosan
legyenek összeállítva, a komoly eltérések a szöveges indokolásban legyenek benne, hogy
láthassák, érthetõbb anyagot várnak. A kijavított rendelet módosítását javasolja elfogadásra a
Pénzügyi Bizottság.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? – Észrevétel nem hangzott el.
Egyetért-e a képviselõ-testület a javított, az elõterjesztésben szereplõ rendelet elfogadásával?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 4/2010. (II.19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi)
4)Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
teljesítésérõl szóló ../2011.(IV...) önkormányzati rendelet elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A 2010. évi költségvetési zárszámadás elõterjesztést megkapták a képviselõk. Kéri a Pénzügyi
Bizottság elnökét, ismertesse állásfoglalását.
Magyar János elnök:
Ugyancsak hibás anyagot visszaadták a pénzügyi irodának javításra. Sok hibát tartalmazott, és
nem volt érthetõ az elõterjesztés. Kéri, úgy legyen leírva, hogy mindenki megértse,
egyértelmû, átlátható legyen a táblázat. A Pénzügyi Bizottság megvitatta a kijavított
anyagot, amit elfogadásra javasol a testület felé.
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatásként elmondta,hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 7/CÖK/2011.(IV.28.)
számú határozatával elfogadta a beszámolóját, ami része jelen zárszámadási rendeletnek.
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? – Észrevétel nem hangzott el.
Egyetért-e a képviselõ-testület az elõterjesztésben szereplõ rendelet elfogadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
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9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet
a 2010 évi költségvetés teljesítésérõl
(teljes terjedelmében a jegyzõkönyv mellékletét képezi)
Kormos Krisztián polgármester:
A 2010 évi költségvetés teljesítésérõl szóló anyagot a könyvvizsgáló átnézte. Elfogadásra
javasolja a könyvvizsgáló jelentését, egyetért-e a képviselõ-testület az abban foglaltakkal, és
hogy a javaslatok, következtetések végrehajtására hatalmazzuk fel a jegyzõ urat?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
42/HÖK/2011.(IV.28.) számú határozat:
Tárgy: Könyvvizsgálói jelentés elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött abban, hogy Gyõrffi Dezsõ
könyvvizsgáló
Borsodnádasd Városi Önkormányzat
2010. évi zárszámadási
rendelettervezetének
és
egyszerûsített
beszámolójának
felülvizsgálatáról
szóló
Könyvvizsgálói
jelentését elfogadja, az abban foglalt következtetések, javaslatok
végrehajtására felhatalmazzák a jegyzõt.
Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
Határidõ: értelemszerûen
5)Javaslat a 2011. évi ÖNHIKI pályázat benyújtására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok kiegészítõ támogatásért
pályázhatunk a kormányhoz. A támogatásigény anyaga elkészült, melynek benyújtásával
lehetõséget teremtünk arra, hogy a hiány összegére pénzünk legyen ebbõl.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, az a javaslatuk a képviselõ-testület felé,
mindenképpen el kell készíteni, be kell nyújtani a pályázatot.

hogy

Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleménye, hogy be kell nyújtani ezt a pályázatot.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? – Észrevétel nem hangzott el.
Egyetért-e a képviselõ-testület az ÖNHIKI pályázat benyújtásával?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
43/HÖK/2011.(IV.28.) számú határozat:
Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
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1. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaságáról 2011.
évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján
(a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatására.
2. Képviselõ-testület az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következõ nyilatkozatot teszi:
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fõ, vagy feletti.
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérõl döntött és 2011. évben ilyen
jogcímen 19 600 ezer forint összegû bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési
rendeletét 47 294 ezer forint összegû mûködési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg
az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felsõ határát.
V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezõ könyvvizsgálatra kötelezett.
b) Kötelezõ könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
6) Beszámoló Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2010. évi belsõellenõrzés
munkáról
Burkovics Róbert jegyzõ:
Az önkormányzati és államháztartási törvény írja elõ, hogy a belsõ ellenõrzést el kell végezni,
amit az Ózdi Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján az Ózd Városi Polgármesteri
Hivatal belsõellenõrzési csoportja az elmúlt évben elvégzett. Az ellenõrzés hiányosságairól
az intézkedési tervet elkészítettük. Az elkövetkezendõkben a hivatalon belül célszerû a
folyamatba épített ellenõrzést erõsíteni, amely az intézményeket szúrópróbaszerûen,
gyakrabban ellenõrzi, a visszaélések elkerülése érdekében.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá a
belsõ berkekben megoldani a belsõ ellenõrzést, legyen kontrol. Kéri a jegyzõ úr nézzen utána,
dolgozzon ki egy tervet, hogy lehet ezt megoldani a jövõben.
Sági Tibor elnök:
A hiányosságokra intézkedési terv készült, támogatja a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
a beszámoló elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? – Észrevétel nem hangzott el.
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Egyetért-e a képviselõ-testület
elfogadásával?

a

belsõ

ellenõrzési

munkáról

készült

beszámoló

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
44/HÖK/2011.(IV.28.) számú határozata
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megtárgyalta és az
elõterjesztésben foglaltak szerint elfogadta az önkormányzat 2010. évi belsõellenõrzési
munkájáról készült beszámolót.
Felelõs: Jegyzõ
Határidõ: értelemszerûen
7) Javaslat támogatási igény benyújtására víz-csatornaszolgáltatás ráfordításának
csökkentésére
Kormos Krisztián polgármester
Jegyzõ Úr elõkészítette az elõterjesztést, amit a Nádasd Kft ügyvezetõ igazgatójának kellett
volna elénk tárni, õ az ülésre a meghívó ellenére el sem jött. Ebben az évben a 2011. évi
lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatási igényt be lehet még adni, várjuk errõl a
Vidékfejlesztési Minisztérium kiírását. Kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, javasolja a szubvenció benyújtását a képviselõ-testület
felé. Sajnálatos, hogy a szubvenció benyújtására még nincs kész a vízmérleg. Megjegyzi,
hogy eddig Kovács Árpád ezt minden évben elkészítette, benyújtotta. A kft hozzáállását
hiányolja, szeretné ezért az ügyvezetõt felelõsségre vonni.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta, maximálisan egyetértenek a
pályázat benyújtásával. Az ülésen megjegyezték szintén, hogy Kovács Árpád a vízmérleget
eddig elkészítette, benyújtotta felénk - erõs tanúsága van az ügynek.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? – Észrevétel nem hangzott el.
Egyetért-e a képviselõ-testület a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási
igényünk benyújtásával?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
45/HÖK/2011.(IV. 28) számú határozat:
Tárgy: Támogatási
csökkentésére

igény

benyújtása

víz-

és

csatornaszolgáltatás

ráfordításainak

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete támogatási igény benyújtása
lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításaink csökkentésérõl szóló elõterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
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Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntött abban, hogy 2011. évre
vonatkozóan a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
támogatási kérelmet kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. Borsodnádasd
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megállapítja, hogy Borsodnádasd Város
Önkormányzata nyújtja be a városra vonatkozóan 2011. évre a lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet a Vízgazdálkodásért
Felelõs Miniszterhez. A pályázat elõkészítõje a Nádasd Kft. ügyvezetõ igazgatója.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz
szükséges mellékleteinek aláírására.
Határidõ: azonnal, illetve folyamatos
Felelõs: polgármester, Nádasd Kft. ügyvezetõ igazgatója
Magyar János elnök:
Megkapta a kft a teljes szubvenció összegét, a tagi kölcsönt sem fizette teljes egészében
vissza, amiért itt az alkalom, hogy a kutat visszavegyük tõle a tartozás fejében.
8) Tájékoztató a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ mûködésérõl
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót Nagy Anett intézményvezetõ részére.
Nagy Anett intézményvezetõ:
Az elõterjesztést elolvashatták a képviselõk. Számukra a legfõbb probléma a törvényesség, és
a törvényi elõírások betartása, annak megfelelése.
Dr Bohus Gábor képviselõ:
Megdicséri a tartalmas, igényes anyagot.
Dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõ:
A szép anyag mögött tartalmas munka van. A háziorvosoknak jó a kapcsolatuk az
alapszolgáltatatási központtal, nagy javulás tapasztalható, amióta Nagy Anett az
intézményvezetõ.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta az anyagot, melyet elfogadásra
javasolnak a testület felé. Szerinte az iskolai hiányzásnál nagy elõrelépés tapasztalható. A
konyha kihasználására kell még törekedni.
Sipos Sarolta képviselõ:
Az oktatási intézménynek is jó kapcsolat van kialakulóban a szociális alapszolgáltatási
központtal, - jobb lenne, ha az alapszolgáltatási központ közelebb lenne.
Kormos Krisztián polgármester:
Így tovább, jó erõt, egészséget kíván Nagy Anett intézményvezetõnek a további munkájához.
Javasolja elfogadni az alapszolgáltatási központ 2010 évi mûködésével kapcsolatos
tájékoztatását. Egyetért-e a képviselõ-testület a határozati javaslattal, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
46/HÖK/2011. (IV.28.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2010. évi mûködésével
kapcsolatos tájékoztatás
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Borsodnádasdi Szociális
Alapszolgáltatási Központ 2010. évi mûködésével kapcsolatos tájékoztatást elfogadja.
Felelõs: intézményvezetõ
Határidõ: értelemszerûen
Nagy Anett, Gombos Éva az ülésterembõl távozott.
9) Tájékoztató a 2011. évi pályázatokon való részvételrõl
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti a 2011. évi pályázati lehetõségeket, a támogatás intenzitását. Ez évben lehetõség
nyílik a funkcióbõvítõ település rehabilitációs pályázat, vízkárelhárítási, szennyvíz pályázat
beadására. Sor kerülhet a belterületi vízkárok elhárítására, amely keretében az árkokat,
vízmedreket tehetjük rendbe. A kerékpárutak fejlesztése pályázatban Mocsolyás településrész
és a telep összeköttetése szerepel.
Fontosnak tartja, hogy a meglévõ épületeink
korszerûsítését, ebben a fûtéskorszerûsítést, A fûtõmû kialakítása a késõbbi mûködési
költségeket csökkentené. A szennyvíz pályázat beadásával kapcsolatosan további
egyeztetések szükségesek.
A 2011. évi tervezett pályázatok az alábbiak:
- Település rehabilitáció, vízkárelhárítás
- szennyvíz pályázat
- belterületi vízkárok elhárítása (árkok, vízmedrek rendbe tétele)
- kerékpár utak rendbe tétele – Mocsolyás és a telep összeköttetése
- fûtéskorszerûsítés
Egyetért-e a képviselõ-testület az ismertetett
kézfelnyújtással jelezzék.

pályázatokon való részvétellel, kéri

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
47/HÖK/2011.(IV.28.) számú határozat:
Tárgy: Tájékoztató a 2011. évi pályázatokon való részvételrõl
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület döntött abban, hogy a tájékoztatót a
2011. évi pályázatokon való részvételrõl elfogadja.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
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10) Egyebek
Elõzetes, elvi hozzájárulás Település Rendezési Terv módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Átnézte az önkormányzati területeket, hol van befektetésre alkalmas terület. Gyár létesítésére
alkalmas terület a sportpálya, ami 13.000 m2, a nagyfeszültség ott van. Ezenkívül az Eötvös
és a régi MOL területén lehetne még iparterület. A településünkre fontos lenne, ha befektetõk
érkeznének, akik munkát adnának a helyi és a környékbeli lakosoknak. Ezen a területen került
megrendezésre a Molnárkalács fesztivál, ezt máshol is megtarthatjuk. Javasolja a rendezési
tervben a sportpályát ipari területté nyilvánítani.
Sági Tibor képviselõ:
A munkahely teremtéssel nem fog eltûnni a terület. A lakosságnak szüksége van
munkalehetõségre. Támogatja a javaslatot.
Dr Bohus Gábor képviselõ:
A mocsolyáson nincs megfelelõ területünk?

Kormos Krisztián polgármester:
Megnézte, hogy viszonylag keskeny sáv van Mocsolyáson a tulajdonunkban, ami
szerkezeténél fogva nem alkalmas ipari területnek. Ismerteti, az önkormányzati tulajdonú
földterületeket. Tervez birtokösszevonást, ehhez további egyeztetések szükségesek.
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselõ-testület egyetért-e azzal, hogy a rendezési tervben a sportpálya ipari területként
kerüljön átvezetésre, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
48/HÖK/2011.(IV.28.) számú határozat:
Tárgy: Elõzetes, elvi hozzájárulás Település Rendezési Terv módosítására
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete elõzetes, elvi hozzájárulását adja a
6/2005. (VI. 02.) számú rendeletével elfogadott Borsodnádasd Város Rendezési Tervének
módosítására az alábbiak szerint:
1, A tervmódosítással érintett terület határai (529.hrsz.)
- Északon: 528 hrsz.-ú ingatlan
- Nyugaton: 498 hrsz.-ú „Arli-patak”
- Délen: 530 hrsz.-ú „árok”
- Keleten: 511/1 hrsz.-ú Rákóczi Ferenc utca
2, A terület övezeti besorolása a jelenlegi sportterületrõl (K-Sp) - gazdasági-ipari (Gip)
területként kerüljön átvezetésre.
Határidõ: értelemszerûen
Felelõs: Kormos Krisztián polgármester, Burkovics Róbert jegyzõ
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Kormos Krisztián polgármester:
Kérése a képviselõ-testület felé, jóváhagyólag engedélyezzék számára, hogy dolgozhasson a
Hidegkút Erdõbirtokossági Társulás elnökeként. Õ a szíve mélyén erdész, szeret ebben a
munkakörben ténykedni, amiért 6000 Ft/hó összeget kap. Ezen napirendi pontnál, ha
szükséges egyáltalán errõl nyilatkozni, hozzájárul a nyílt ülésen történõ tárgyaláshoz.
Egyetért-e a képviselõ-testület az elhangzottakkal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
49/HÖK/2011. (IV.28.) számú határozat:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kormos
Krisztián polgármester a Hidegkút Erdõbirtokossági Társulás elnökeként tevékenykedjen.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
Kormos Krisztián polgármester:
9 Elkészült a mocsolyási elágazóban a hosszú távú beruházás, 150 eFt-ért – 3
világító lámpatest került elhelyezésre. A temetõben parkoló kialakítása van
folyamatban, eltolt szinttel, salakterítés szükséges még. A telepi temetõbe felvett
egy fõ 4 órás gondnokot közfoglalkoztatottként. Bízik benne, hogy a temetõ
jobban kézben lesz tartva, lesz látható oldala.
9 A Borsodnádasdi Önkéntes Tûzoltó Egyesület fennállásának 75. jubileumi
ünnepségét ebben az évben tervezi méltóképpen megünnepelni. Ezért a megyei
tûzoltó versenyt településünkön tervezi megrendezni, ahol elõre láthatólag 20
csapat indulna (10 fõs létszámmal). Ez évben Pálháza rendezné meg a
tûzoltóversenyt, de felmerült, hogy esetleg vállalja el a mi településünk ezt. A
megyei tûzoltó szövetség állná az egyéb ellátmányt, a szakmai koordinációt az
ózdi parancsnokság végezné, nekünk annyi dolgunk lenne, hogy ellássuk a
résztvevõket – ez 50 fõt érint, 150-200 eFt összegben.
Szeptemberben lenne a LEADER ’Négy évszak’ õszi rendezvénye, a kettõt össze
tudnánk kapcsolni, ha a megyei szövetség hozzájárul ehhez. Ezt még le fogja
tisztázni, a képviselõ-testületnek behozza, ha lép ez ügyben.
9 Megkeresett minket a VÁTI, hogy az iskola felújítása kapcsán 4,8 MFt-os Áfa
kompenzációs kérelmünket nem fogadta el, vissza kell fizetnünk. Erre
állásfoglalást kért a KRODÁ-tól, a levelezést összeszedeti, és egyeztetés végett be
fog menni a VÁTI-hoz. A belsõ átcsoportosítások miatt ment le az összeg 5 MFt
alá. Ez ügyben még nincs konkrétum, bízik abban, hogy nem ez lesz a végleges
döntés.
Sipos Sarolta képviselõ:
Tájékoztatásul elmondja, hogy az ÁMK Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetõi
pályázat kiírásra került, a beadási határidõ április 27-én lejárt, 3 pályázat érkezett. Ezt
követõen szakértõt kell megkérni, hogy véleményezze az anyagot. Az intézményvezetõi állás
pályázat a harmadik alkalommal került kiírásra. Az elsõ pályázattal a képviselõ-testület nem
értett egyet, a 2. pályázatban nem felelt meg a pályázó a kiírásnak. Most már nagyon bízik
abban, hogy valakinek megfelel a pályázata, betölti ezt a helyet, és nem lesz gazdátlan a
kultúrház. Össze fog ülni az igazgatótanács, utána hozza a képviselõ-testületnek egyetértés
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végett az anyagot. A kultúrház felújítás folyamatban van, az építkezésen ott kell lennie az
intézményvezetõnek, nyomon kell követnie, hogy halad az építkezés.
Jelzi, hogy az óvoda udvaron este idegenek járnak be, ez folyamatos problémát jelent.
Kormos Krisztián polgármester:
A Nádasd Kft könyvvizsgálójának megbízása, valamint a Nádasd Kft mérlegbeszámolójának
állásáról szóló tájékoztatás ügyében, mivel állásfoglalást igénylõ személyi ügy és az érintett
nincs jelen, zárt ülés tartása indokolt. Más indítvány, javaslat nem hangzott el, ezért Kormos
Krisztián polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Kormos Krisztián
Polgármester

Burkovics Róbert
Jegyzõ

Sipos Sarolta
Jegyzõkönyv-hitelesítõ

Magyar János
Jegyzõkönyv-hitelesítõ
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