Készült: 2012. április 19-én, 16.00 – 18.00
óráig megtartott, Borsodnádasd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri
Hivatal dísztermében
Jelen vannak:
Kormos Krisztián polgármester
Dr Bohus Gábor alpolgármester
Dorkó György képviselő
dr Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Sági Tibor képviselő
Magyar János képviselő
Burkovics Róbert jegyző
Távol van: Sipos Sarolta képviselő
Jelen vannak továbbá:
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintéző
Gombos Éva pénzügyi irodavezető
Papp Béla kuratórium elnöke
Nagy Anett intézményvezető
Szabóné Nyiri Andrea jegyzőkönyvvezető
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést
megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dorkó György és Sági Tibor képviselőtársát,
- egyetért-e a képviselő-testület a javaslattal, kéri kézfelnyújtással, jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 6 igen szavazattal a
javaslatot elfogadta.
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti a napirendet. Egyetért-e a képviselő-testület az általa ismertetett,
napirendi pontokkal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.

módosított

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 6 igen szavazattal az
alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND:
1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi
költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester , Gombos Éva pénzügyi irodavezető
2. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi
zárszámadás jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester , Gombos Éva pénzügyi irodavezető
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3. Beszámoló Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2011. évi belsőellenőrzési
munkájáról
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző, Gombos Éva pénzügyi irodavezető
4. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi
költségvetéséről szóló 1/2012.(III.09.)önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester, Gombos Éva pénzügyi irodavezető
5. Javaslat a 2012 évi ÖNHIKI pályázat benyújtására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester , Gombos Éva pénzügyi irodavezető
6. Tájékoztató felújítási, karbantartási munkákkal kapcsolatban megtett intézkedésekről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester, Kelemen Károly vezető főtanácsos
7. Tájékoztató Borsodnádasdi Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2011.
évi működéséről
Előterjesztő: Nagy Anett intézményvezető
8. Tájékoztató Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért, Sportért Közalapítvány 2011.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Papp Béla elnök
9. Egyebek
1) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi
költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetését 106 619 e Ft költségvetési hiánnyal
fogadtuk el, amely 87 235 e Ft összegre csökkent. Kéri a Pénzügyi Bizottság és a
Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertessék állásfoglalásaikat a napirendre
vonatkozóan.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a javaslatot, többek közt az iparűzési adó többletbevétel
miatt, javasolják elfogadásra a 2011 évi költségvetés módosítását.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a 2011. évi költségvetés
módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő, 2011 évi költségvetés
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról (a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi
zárszámadás jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
Egy nagy, komplex anyag állt össze, amelyben az előző évi pénzügyi teljesítés látható.
Könyvvizsgáló úr elkészítette a jelentését, amit aláírva átadott. Sajnálatos módon a mai ülésen
más elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a könyvvizsgálónk, – de megnyugtatott minket
Borsodnádasd Város Önkormányzat kedvező pénzügyi helyzetéről. Szorosan fogja a
költségvetést, tudjuk fizetni a kötvényt és annak terheit, illetve minden olyan
kötelezettségünket teljesítettük, ami kifizetéssel járt. Az Önhiki pályázaton kapott támogatás
jelentős segítség volt a működési hiány finanszírozására. Összességében az önkormányzat
gazdálkodásáról elmondhatja, hogy látszanak az előző évek megszorító intézkedései, és a
takarékos gazdálkodás. Bízik abban, hogy ezt a struktúrát tartani tudjuk, és viszonylag jó
kondícióval tudjuk elindítani a jövő évi polgármesteri hivatal átszervezését. Tájékoztatásul
elmondja, hogy a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is elfogadta a 2011 évi
költségvetési beszámolóját, ami része a zárszámadási rendeletnek. Kéri a bizottságok
ismertessék állásfoglalásukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kiküldött előterjesztést, amelyet javasolnak elfogadásra
a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. Véleménye és meglátása, hogy ez a polgármester és a
jegyző nem titkol el semmit a képviselő-testület elől.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a zárszámadási rendeletet, és a
könyvvizsgálói jelentést.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő, 2011. évi költségvetési
zárszámadás elfogadásával - 752 153 eFt költségvetési bevétellel, 573 069 eFt költségvetési
kiadással - kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásról
( teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Kormos Krisztián polgármester:
A 2011. évi költségvetés teljesítéséről szóló anyagot a könyvvizsgálónak megküldtük, Az
elkészült könyvvizsgálói jelentést javasolja elfogadásra. Egyetért-e a képviselő-testület az
elhangzott javaslattal, kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
35/2012.(IV.19.) számú határozat:
Tárgy: Könyvvizsgálói jelentés elfogadása
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Győrffi Dezső
könyvvizsgáló Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2011. évi zárszámadási
rendelettervezetének
és
egyszerűsített
beszámolójának
felülvizsgálatáról
szóló
Könyvvizsgálói jelentését elfogadja, az abban foglalt következtetések, javaslatok
végrehajtására felhatalmazzák a jegyzőt.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: értelemszerűen

3) Beszámoló Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2011. évi belsőellenőrzési
munkájáról
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy Ózd Város Polgármesteri Hivatal végzett belsőellenőrzési feladatokat a
Borsodnádasd Város Önkormányzatnál. Elkészült a beszámoló, amelyet mellékeltünk az
anyaghoz. Kéri ezzel kapcsolatosan a bizottságok állásfoglalásait mondják el.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a belsőellenőrzési jelentési tájékoztatót. Szerinte a
belsőellenőrzés rövid, két évente kerül elvégzésre, évente jobb lenne. Javasolja, hogy saját
belsőellenőr legyen foglalkoztatva. A bizottságok a tájékoztató elfogadását javasolják a
képviselő-testületnek.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a beszámolót a 2011 évi
belsőellenőrzési munkáról, amelyet elfogadásra javasol.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő, belsőellenőrzési jelentés
elfogadását, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
36/2012.(IV.19.) számú határozat:
Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi belsőellenőrzési munkájáról szóló beszámoló
elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta az önkormányzat 2011. évi belsőellenőrzési
munkájáról készült beszámolót.
Felelős: Jegyző
Határidő: értelemszerűen
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4) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi
költségvetéséről szóló 1/2012.(III.09.) önkormányzati rendeletének módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a működési hiányból a forráshiányt kell beemelni, 89.557 eFtot, amely az ÖNHIKI pályázat benyújtásával teremt jogalapot. Ezen átvezetést tartalmazza a
kiküldött az önkormányzat 2012 évi költségvetés módosítása. Korábban már elmondta, hogy
többször szükséges módosítani a költségvetésünket. Kérné ezzel kapcsolatosan a bizottságok
állásfoglalásait.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetés módosítását. Véleményük az, hogy be kell
állítani mindenképpen a változást, javasolják elfogadásra, így kerek az egész.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a 2012 évi költségvetés
módosítását az előterjesztés szerint.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő, 2012 évi költségvetés
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012.(III.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5) Javaslat a 2012 évi ÖNHIKI pályázat benyújtására
Kormos Krisztián polgármester:
Ez a napirend kapcsolódik az előzőhöz, az önkormányzat Önhiki-re 89.557 eFt forráshiánnyal
nyújt be pályázatot, a forráshiány kompenzálására. Reméli, hogy ezt a forrást meg fogjuk
kapni ebben az évben, sajnos vannak kifizetetlen számláink, illetve látjuk a költségvetés
milyen forráshiányt tartalmaz. Kiküldtük, hogy a pályázat milyen elemeket tartalmaz. Kéri a
bizottsági állásfoglalást a napirendre vonatkozóan.
Magyar János elnök:
A két bizottság megtárgyalta és javasolja az Önhiki pályázat benyújtását.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő, Önhiki pályázat benyújtásával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
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37/2012.(IV.19.) számú határozat:
Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtása
1. Borsodnádasd Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja
alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Borsodnádasd Város Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a
fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-én 1000 fő, vagy a
feletti.
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2012. évben ilyen
jogcímen 25 000 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét, vagy a módosított
költségvetési rendeletét 89 557 ezer forint összegű működési célú hiánnyal
fogadta el.
IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett.
b) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §(1)
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
6) Tájékoztató
felújítási,
intézkedésekről

karbantartási

munkákkal

kapcsolatban

megtett

Kormos Krisztián polgármester:
Az idei évben általános felújítással, illetve festéssel kezdik a köztéri elemeket (buszmegálló,
szemetes), amiről jelentős összegű számla mutatkozik. Jelenleg a Start munkaprogramban
nem tudunk annyi embert foglalkoztatni, amennyi bent van a rendszerben. Ha ez így marad,
jelentős réteg esik el a segélytől. Ismerve a dolgozói állományt, még az is eredmény, amit
eddig elértünk. Az eszközbeszerzés során beszereztünk fűnyíró traktort, motoros kaszákat,
fűrészt, nagynyomású mosót, rotációs kapát, és 1360 liter üzemanyag is bekerült ebbe a
pályázatba, erre kapunk pályázati forrást.
A két temetőt szeretné körbekeríteni önerőből, mivel pályázati forrás erre nem áll
rendelkezésre. Tervezi a falusi temető parkoló bővítését. Az ügyeleti gépjármű cseréje
szükséges egy takarékosabb gépjárműre, látva a javítási, felújítási költségeket.
Kelemen Károly vezető főtanácsos :
Kéri, ha valakinek van a település szépítéssel kapcsolatos ötlete, az jelezze felé. Látszik a
településen, hogy dolgoznak kint vannak az embereink - folyik a festés, elkezdődik a
fűnyírás, terep rendezés.
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Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottságok állásfoglalásaikat mondják el.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a tájékoztató anyagot a karbantartási munkákról elfogadásra.
Sági Tibor képviselő:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a kiküldött tájékoztatót.
Véleménye az, hogy az utcájukban csúnya a Lázárék által lebontott, romos ház, rendkívül
rontja az összképet.
Burkovics Róbert jegyző:
Az ózdi Építéshatóságnál van a konkrét ügy. Jelen pillanatban a bontásra a tulajdonosokat
kötelezik, ezt követő lépés pedig a hivatalból indított eljárás.
Dorkó György képviselő:
A Budaberke úton lévő salakos ház, és a Magócséknál lévő árok is csúnya, rendezni kellene.
Magyar János képviselő:
A romos házak bontására kéri, intézkedjen a polgármesteri hivatal.
Kormos Krisztián polgármester:
Azon dolgozik, hogy rendbe tegye a települést – ami fontos, arra helyezi a hangsúlyt.
Egyetért-e a képviselő-testület a tájékoztató elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
38/2012.(IV.19.) számú határozat:
Tárgy: Tájékoztató elfogadása a
megtett intézkedésekről

felújítási, karbantartási munkákkal kapcsolatban

Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatót a felújítási,
karbantartási munkákkal kapcsolatos megtett intézkedésekről.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

7) Tájékoztató Borsodnádasdi Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ
2011. évi működéséről
Kormos Krisztián polgármester:
Egyértelműen látszik, hogy a szociális intézményre szükség van. Úgy látja, hogy a házi
segítségnyújtás jól működik a településünkön, az étel adagszám növekedése tapasztalható, az
étkeztetés során a konyha egyre jobban kihasznált – az intézményre egyre nagyobb ellátotti
körrel rendelkezik. Bízik abban, hogy ez így is marad, és az idei évben elkezdődik a beadott

7

szociális pályázat beruházás. A tájékoztatóban foglaltakkal egyetért. Átadja a szót Nagy Anett
intézményvezető részére.
Nagy Anett intézményvezető:
Az előterjesztésben leírt mindent. Amennyiben van valakinek kérdése, szívesen válaszol.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a két bizottság állásfoglalásának ismertetését.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság bő anyagot kapott, minden részletesen le van írva benne. A két
bizottság véleménye, hogy pozitív mértékben javult a szociális ellátás, és a vezetés javasolják a tájékoztató elfogadását.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az Alapszolgáltatási központ
tájékoztatójának elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület
kézfelnyújtással jelezzék.

az

előterjesztésben

szereplő,

tájékoztatóval,

kéri

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
39/2012.(IV.19.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2011. évi működésével
kapcsolatos tájékoztatás
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasdi Szociális
Alapszolgáltatási Központ 2011. évi működésével kapcsolatos tájékoztatást elfogadja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: értelemszerűen
Gombos Éva és Nagy Anett távozott az ülésteremből.
8) Tájékoztató Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért, Sportért Közalapítvány 2011.
évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdezi Papp Béla elnököt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni a kiküldött anyaghoz?
Papp Béla elnök:
Rövid kiegészítést tenne, ugyanis újabb Leader – ’Kisértékű fejlesztési’ pályázatban vesz
részt a közalapítvány. Megérkezett a napokban a határozat, elfogadták ezt a pályázatot, így
304.800 Ft értékben a molnárkalács sütő asztal megvalósításra kerülhet. Az a kérése, hogy ez
az asztal úgy készüljön el, hogy mobilizálható legyen, 3 leány is tudja vinni a rendezvényekre.
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Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottság állásfoglalását ismertesse Magyar János elnök.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság is ülésezett, a tájékoztatót javasolják elfogadásra.
Sági Tibor képviselő:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közalapítvány tájékoztatóját.
Megköszöni a könyvkiadással kapcsolatos segítséget, a közalapítvány együttműködését –
össze tudtak dolgozni, alkalmazkodtak egymáshoz, tartották a határidőt.
Kormos Krisztián polgármester:
Az közalapítvány fontos feladata az önkormányzati rendezvények támogatása, mivel az
önkormányzat pénzhiánnyal küzd. A másik az, hogy bent áll a rendszerben 6 MFt Leader
támogatás, amit az önkormányzat állt gesztorként, bízik abban,hogy a kifizetési kérelmek
pontosan és időben lesznek teljesítve. Egyetért-e a képviselő-testület a közalapítvány
tájékoztatásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
40/2012.(IV.19.) számú határozat:
Tárgy: Tájékoztató Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért, Sportért Közalapítvány
2011. évi tevékenységéről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Borsodnádasdi Művelődésért,
Kulturáért, Sportért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Papp Béla elnök
Határidő: értelemszerűen
Papp Béla távozott az ülésteremből.
9) Egyebek
Ózd Város Mozgáskorlátozott Egyesület kérelme
Kormos Krisztián polgármester:
Ózd Város Mozgáskorlátozott Egyesülete megkereséssel fordult a Képviselő-testülethez,
amelyben támogatást kérnek. Javasolja elutasítani a kérelmet. A két bizottság véleményét
kéri ismertesse Magyar János elnök úr.
Magyar János elnök:
A két bizottság megtárgyalta az egyesület kérelmét, amelyet nem támogattak.
Kormos Krisztián polgármester:
Forráshiányra való hivatkozással javasolja elutasítani a kérelmet.
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Természetesen eszmei támogatásunkról biztosítjuk az egyesületet, egyetért-e az elhangzott
javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
41/2012.(IV.19.) számú határozat:
Tárgy: Ózd Város Mozgáskorlátozott Egyesület kérelme
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése, hogy az Ózd Város
Mozgáskorlátozott Egyesület kérelmét nem támogatja.
Megbízza a Polgármestert, hogy e döntésről a Mozgáskorlátozott Egyesület elnökét értesítse.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
Tájékoztató Leader- Egységes arculat pályázatról
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy Borsodnádasd Város Önkormányzata korábban állást foglalt,
hogy Leader – Egységes arculat pályázatot nyújt be, ezt nyilatkozatban is megerősítette.
2010. áprilisban született egy hozzájárulási nyilatkozat, amelyben a 084. hrsz-on a Leader
kapu, a Béke Művelődési Ház kertjében pedig a kerámia szobor kerülne elhelyezésre. A Józsa
Judit kerámia szobor 22 településen, a Leader kapu pedig 2 településen, Bánréve és
Borsodnádasd határában épülne meg. A 084. hrsz-on az önkormányzat hozzájárulási
nyilatkozatot nem adhatott volna, mert országos közút, amihez semmilyen jogosultságunk
nincs. A mellette lévő ingatlanon van jogosultságunk e helyett. Józsa Judit kerámiaszobra
esetén pedig az az álláspontja, hogy ilyen értékes alkotást kültérre helyezni teljes mértékben
badarság lenne. Azt az információt kapta, hogy nem lehetséges helyrajzi szám módosítása,
oda kell telepíteni, ahova eredetileg tervezték, viszont ő be fogja vinni a kultúrotthonba.
Ismerteti, hogy az üzemeltetési kötelezettséget 5 évig kell fenntartanunk. Erre a pályázatra a
határozat meg is született, 2011. január hónapban, összességében 14 872 eFt értékben
támogatódik. Az Észak-Borsodi Leader Unió munkacsoport vezető asszony megérkezett
hozzánk 2012. áprilisban hogy a pályázat egyeztetése végett. Az ő álláspontja szerint nem
kivitelezővel, a mi álláspontunk szerint kivitelezővel. Ezen megkereséskor elmondta, hogy a
pályázati összeget csak akkor tudjuk megelőlegezni, biztosítani, amely esetben belelátásunk
lesz a pályázat kidolgozott stádiumába. Azt gondolja, ha pénzt adunk a pályázathoz, van
beleszólásunk – és helyi értékről szól, helyi ember foglalkoztatása is felmerült. Több
levélváltás után az Unió elnöke meghívta elnöki ülésre. Elment az ülésre, ahol elmondta, hogy
milyen dokumentumokat vár az elnöktől, a szervezet vezetőitől, kérte hogy a mai napig
küldjék meg, hisz a képviselő-testület van döntési jogkörben ezen összegről. Most már tudja a
pontos összeget Borsodnádasdra vonatkozóan, a Leader kapu esetében: 2974 eFt-ról, Józsa
Judit kerámia szobor esetében pedig 279 eFt. Érdekes, hogy ezek kalkulált költséget, nem
tartalmazzák a teljes költségeket, lektorálás, ill más egyéb költségeket. Megkérdezte, hogy
milyen összegről beszélünk, arra kapott határozati kivonatot. Azt gondolja, hogy 3 MFt feletti
összeg bent fog állni a rendszerben, kérdéses, hogy ebben a gazdasági helyzetben úgy
létesüljenek meg ezen objektumok, hogy nincs beleszólásunk, milyen legyen valójában.
Ismeretes előttünk a két A/4-es terv. A képviselő-testülettől felhatalmazást kér ezen összeg
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rendelkezésre állásról, a költségvetésből ez biztosított, megelőlegezzük. Viszont szeretne
belelátni a pályázat folyamatába, kellő információt szerezni, hogy lesz ez a pénz elköltve.
Annyit még szeretne elmondani, hogy együttműködő partnerek vagyunk ebben a pályázatban,
vállaltuk a költségek megelőlegezését, és az alkotásokat öt évig fenntartja.
Sági Tibor képviselő:
Felmerül az benne, hogy mennyire van szükségünk erre, kell-e ez Borsodnádasdnak? Szerinte
3 Millió Ft-ot máshová is tudunk tenni. Észrevétele az, hogy a barkó kapun mit keres a palóc
madár?
Dorkó György képviselő:
A tervben zúzott kő, vagy térkő burkolat szerepel, ezt pontosítani kellene, mert nem mindegy.
Nincs szeméttároló betervezve, ami egy parkolóban feltétlenül szükséges.
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti a határozati javaslatot. Egyetért-e az elhangzott javaslattal a képviselő-testület, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
42/2012.(IV.19.) számú határozat:
Tárgy: Az Észak-Borsodi Leader Unio Egyesület „Egységes, egyedi arculat
megteremtése…” elnevezésű pályázat Borsodnádasd Várost érintő elemeinek
előfinanszírozása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy partnerként
továbbra is részt kíván venni az Észak-Borsodi Leader Unio Helyi Közösségi Egyesület
„Egységes, egyedi arculat megteremtése….” elnevezésű pályázat megvalósításában , ezért az
Egyesület rendelkezésére bocsátja a pályázat Borsodnádasd Város elemei megvalósítását
szolgáló költségek előfinanszírozását az alábbiak szerint:
1. Leader fogadókapu és leállósáv
összesen nettó 2 200 000 Ft
2. Józsa Judit kerámiához tartozó talapzat
összesen nettó 220 000 Ft
3. Józsa Judit kerámia
összesen nettó 100.000 Ft.
A képviselő-testület partnerként felelősséget érez a pályázati pénzek felhasználásában, ezért a
fenti összeg előfinanszírozásának feltételéül szabja a polgármester által, a Leader Egyesület
munkaszervezet-vezetőjétől több alkalommal írásban jogosan kért, de ez ideáig meg nem
kapott pályázattal kapcsolatos alábbi dokumentumok másolatának megküldését:
- a tervező kiválasztásának folyamatát, elérhetőségét, a pályázat benyújtása óta
keletkezett tervezési dokumentációt,
- a kivitelező kiválasztási folyamatának dokumentumait, a bekért árajánlatokat és a
kivitelező referenciáit,
- a műszaki ellenőr személyének elérhetőségét,
- a városunk által előfinanszírozandó összeg ütemezését, a pénzösszeg átadását és
visszajuttatását biztosító megállapodás tervezetét,
- tájékoztatást arról, hogy milyen fázisban tart az engedélyezési eljárás.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy amennyiben a fenti
dokumentumok másolatát a pályázó meg nem küldi, az előfinanszírozást függessze fel,
egyúttal tegyen lépéseket a pályázat ellenőriztetésére.
Határidő: 2012.május 3.
Felelős: polgármester

Más indítvány, javaslat nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.
K.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

Dr Bohus Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sági Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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