Készült: 2012. június 28-án 16.00 – 18.30
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
Sipos Sarolta képviselő
Magyar János képviselő
Burkovics Róbert jegyző
Jelen vannak továbbá:
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintéző
Hamkóné Juhász Alida intézményegység vezető
Dr Varga László r.alezr.kapitányságvezető
Török Gergely r.hdgy. mb. őrsparancsnok
Varró László rzsz. kmb
Cseh Béla tűzoltó parancsnok
Szabóné Nyiri Andrea jegyzőkönyvvezető
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja dr Hegedűs Zsuzsanna és Sipos Sarolta
képviselőtársait, - egyetért-e a képviselő-testület a javaslattal, kéri kézfelnyújtással, jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a
javaslatot elfogadta.
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti a napirendet. Módosító indítványa az, hogy a meghívóban szereplő 4) Javaslat
csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásra közvilágítás tárgyú előterjesztést a
Pénzügyi Bizottság javaslatára levenné napirendről. Egyetért-e a képviselő-testület az általa
ismertetett módosított napirenddel, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az
alábbi napirendet fogadta el:
Napirend:
1. Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: dr Varga László r.alezr. kapitányságvezető,
Török Gergely r.hdgy mb. őrsparancsnok
2. Tájékoztató a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2011-2012. évi munkájáról
Előterjesztő: Farkas Béla tü.parancsnok, Cseh Béla elnök
3. Javaslat óvodai felvételhez javaslattételi bizottság megalakítására
Előterjesztő: Sipos Sarolta intézményvezető
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4. Javaslat a KEOP-7.1.0/11-2011-0010 (Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása)
projekt keretében tenderterveket készítő tervező kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester,
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintéző
5. Javaslat
a Borsodnádasd Város Önkormányzat 2012. II. félévi munkaterv
elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
6. Előzetes, elvi hozzájárulás T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
borsodnádasdi működéséhez
Előterjesztő: Sipos Sarolta intézményvezető
7. Indítványok
1) Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöni, hogy elfogadta meghívásunkat és képviselteti magát a rendőrhatóság részéről dr
Varga László r.alezr. kapitányságvezető, Török Gergely r.hdgy mb. őrsparancsnok, és Varró
László rzsz. kmb. Átadja a szót Dr Varga László kapitányságvezető részére.
Dr Varga László kapitányságvezető:
Megköszöni a meghívást, és a lehetőséget, hogy beszámolhat a rendőrség tevékenységéről.
Az őrsparancsnok betegállománya miatt jelenleg Török Gergely r.hdgy. van megbízva
helyettesítésével. A Borsodnádasdi Rendőrőrs létszáma 17 fő, hosszú idők óta elmondhatja
végre, hogy teljesen feltöltött létszámmal működik. Elmondhatja, hogy jelentős változás
történt a rendőrségnél, gyakorlatilag folyamatosan érkeznek hozzánk az erősítő erők, akik a
helyben alkalmazott rendőrökkel un. vegyes párokban vannak beosztva. A város lakossága
részéről nagyon fontosnak tartja a helyi információt, ami sok esetben segítette munkájukat.
Az új szabálysértési törvénynek köszönhetően számos jogsértés esetén sokkal hatékonyabban,
határozottabban tudnak fellépni – elsősorban a garázdálkodókra, fa tolvajokra kiemelt
figyelmet fordítanak. Az elmúlt évben 200 ember esetében kellett szabálysértési eljárást
lefolytatni. A másik momentum volt az elmúlt esztendő vonatkozásában, hogy a rendőrség
szeretné a lakosság bizalmát visszanyerni. Rengeteg felhívással, információs kiadvánnyal
fordultak a lakosság felé, hogy minden panaszt, bejelentést juttassanak el hozzájuk, ezzel
segítsék a munkájukat. Minden panaszost meghallgatnak, az intézkedés során minden esetben
felvilágosítást adunk, átbeszéljük, hogy lehet segíteni – mindenkit kiszolgálnak. Kér
mindenkit, ha valamely kollega nem így jár el, jelezzék felé, és megpróbál ezen változtatni.
Fokozottabb kapcsolattartást szeretnének kialakítani a községek, városok vonatkozásában is, a
polgármesterekkel, jegyzőkkel, városi vezetőkkel is. Tájékoztatásul ismerteti, hogy a
rendőrségnél 1-3 kategóriába vannak besorolva a települések, tekintve a statisztikai számokat,
helyi eseményeket, a településen milyen a közbiztonsági helyzet. Borsodnádasd város a 2.
kategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy heti 1-3 alkalommal történik a fokozott rendőri
ellenőrzés. Az ellenőrzéssel szeretnék a baleseti számokat, a drogfogyasztást csökkenteni. A
városban megszervezett esemény, bűncselekmény az elmúlt évben 1 kiemelt keletkezett. Az
elkövető jelenleg elzárva várja, hogy ügyében meghozzák az ítéletet. Az iskolarendőr
program működik, számos programot is szerveznek.
Bármilyen kérdés van, arra szívesen válaszol.
Kormos Krisztián polgármester:
Kiegészítené az anyagot azzal, hogy egyrészt nagyon jó a kapcsol a rendőrőrssel, a másik
dolog az, a munkaügyi központtal folyamatosan egyeztet, hogy Borsodnádasd város a
közmunka foglalkoztatásban nem kíván részt venni – elég markáns az álláspontja ezzel
kapcsolatosan. Tanulja meg mindenki, hogy a szabályok mentén kell élni. Sajnos azokat az
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embereket sem tudjuk foglalkoztatni, akik a rendszerünkben vannak. Úgy látja, hogy a
rendőrség létszám gondja megoldódni látszik, a további munkájukhoz kíván jó erőt, kitartást.
Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a bizottságok állásfoglalását ez ügyben.
Magyar János elnök:
A két bizottság (Pénzügyi Bizottság; Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság) elfogadásra
javasolja a tájékoztatót.
Sipos Sarolta képviselő:
Azt gondolja, hogy az iskola és a rendőrőrs kapcsolata nagyon jó. Az iskola rendőr program is
működik a településen, amit nagyon jónak tart.
Dr Bohus Gábor alpolgármester:
Észrevette, hogy fokozottabb a rendőri ellenőrzés. Javasolja, hogy a frekventált helyeknél,
óvodai játszótéren térfigyelő kamera kerüljön kiépítésre.
Magyar János képviselő:
Milyen sűrű a rendőrségi ellenőrzés az éjszakai nyitva tartással kapcsolatosan? Úgy látja, a
Petőfi téren az éjszakai hangzavar van.
Magócs Mónika bizottsági tag:
A motorosok tempója a város főútján őrületes.
Dorkó György képviselő:
Az illegális fürdőzőkkel milyen intézkedést tudnak tenni?
Sági Tibor képviselő:
Kérése, hogy az Arany János úton gyakrabban járőrözzenek a rendőrök.
Dr Varga László kapitányságvezető:
Az ózdi térfigyelő kamerák kihelyezését az Ózd Városi Önkormányzat finanszírozta.
Amennyiben az önkormányzat meg tudja finanszírozni, a rendőrség szakmai segítséget tud
nyújtani, hátteret ad az eddigi ombudsmani ajánlásokkal. Az éjszakai nyitva tartást, a
szórakozóhelyeket, illetőleg a motorosokat ellenőrizni fogják. Az illegális fürdőzők esetén
már 3 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, aki nem hagyja abba, előállítják.
Burkovics Róbert jegyző:
A hivatal és a rendőrség kapcsolatát jónak ítéli. Felhívja a figyelmet arra, - hogy ugyan május
31-el hatályon kívül kellett helyezni az önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásait,
de lehetőség van önkormányzati rendeletben szabályozni a tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartások szankcionálását. Arra kéri a rendőrséget is, ha olyan jellegű magatartással
találkoznak, ami se nem szabálysértés, se nem bűncselekmény, de szabályozatlan – jelezzék
felé.
Dr Varga László kapitányságvezető:
Az alkohol fogyasztással, lakcím bejelentési kötelezettség elmulasztásával nem tudnak mit
kezdeni.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő, a város közbiztonsági helyzetéről
szóló tájékoztató elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
56/2012. (VI.28.) számú határozat:
Tárgy: Tájékoztató Borsodnádasd Város közbiztonsági helyzetéről
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Borsodnádasdi
Rendőrőrs 2011. évben végzett munkájáról készült tájékoztatót, a melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Kormos Krisztián polgármester
Dr Varga László, Török Gergely és Varró László távozott az ülésteremből.
2) Tájékoztató a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2011-2012. évi munkájáról
Kormos Krisztián polgármester:
Látható a kiküldött tájékoztatóban, hogy az állóeszköz leltára bekerült az anyagba. Büszke a
város arra, hogy Farkas Béla ebben az évben az 50. éves szolgálati időt töltötte le - ez olyan
elismerés, ami az ÖTE szakmai múltját is előre vetíti. Az önként vállalt feladathoz az
önkormányzat nehéz anyagi helyzetének ellenére az ÖTE részére biztosítunk pénzt, – tény,
hogy ebben az évben többet, mint az előző években. Az ÖTE kiemelt támogatója még a két
erdőbirtokossági társulat, akik pénzügyi támogatást nyújtanak az egyesület működéséhez.
Kérdezi elnök urat, van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez?
Cseh Béla tűzoltó parancsnok:
Szeretné elmondani, hogy nincs az önkéntességről igazolványuk. Sajnos volt eset rá, hogy
elzavarták őket a rendőrök, pedig segítséget nyújtanának katasztrófa esetén. Sok időt tölt el
ügyintézéssel, vezeti a tűzoltási nyilvántartást, bejelentéseket – napra, órára, létszámra
pontosan megtette a lejelentéseket. Legutóbb részt vettek egy gépjármű műszaki mentésében.
A megyei tűzoltóversenyen az ifi csapattal részt vettek Ongán, ahol szép eredményt értek el.
Jó a kapcsolatuk Polgármester Úrral. Köszöni Polgármester Úr segítségét az utaztatással és
támogatással kapcsolatosan.
Kormos Krisztián polgármester:
Megköszöni a szóbeli kiegészítést. Az önkéntesen végzett munka nem kap kellő elismerést –
szeretné, ha ez a jövőben változna. Látja a törekvést, a fiatalok kellően motiváltak,
eredményesek a versenyeken. A versenyeken részt vevőknek nem csak gyorsnak, hanem
szakmailag felkészültnek kell lenniük – fecskendőt szerelni, komplett káreseteket megoldani –
a versenyszervezők minőségi követelmények elé állítják a csapatatokat. Fontosnak tartja
elmondani, hogy kellően jól felszerelt az egyesületünk. Megoldásra vár a szertár kérdése, erre
külön előterjesztést hoz be. Kiemeli a két vezető munkáját, hogy a problémák ellenére is
viszik, koordinálják a csapatot, amit ezúton megköszön. A versenyeken elért eredményhez
külön gratulál. Ezt követően kéri a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottsággal, együttes
ülésen a tájékoztatót, amelyet egyhangúlag javasolnak elfogadásra a képviselő-testületnek.
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Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület a Borsodnádasdi Tűzoltó Egyesület tájékoztatójának
elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
57/2012. (VI.28.) számú határozat:
Tárgy: Tájékoztató a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2011. évi tevékenységéről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős: Kormos Krisztián polgármester
Határidő: azonnal
Cseh Béla távozott az ülésteremből.
3) Javaslat óvodai felvételhez javaslattételi bizottság megalakítására
Kormos Krisztián polgármester:
Átadja a szót Sípos Sarolta intézményvezető asszony részére.
Sipos Sarolta intézményvezető:
A napközi otthonos óvodába 106 főt írattak be a következő tanévre. Az óvoda felvevő
kapacitása 75 fő, ezt lehet bővíteni 100 főre. Szükséges lenne egy bizottság létrehozása,
amely eldöntené, melyik gyerek kerüljön felvételre, és melyik elutasításra a jelentkezők
közül. Jó az, ha az óvoda vezetője benne van a bizottságban, ő ismeri legjobban a
gyerekeket. Természetesen a bizottság ki fogja alakítani azt az álláspontját, hogy a dolgozó
szülők gyermekei, és a törvényben szabályozott hátrányos helyzetű gyerekek kerüljenek
felvételre. Kéri a képviselő-testületet, hogy a bizottság felállítását engedélyezze.
Kormos Krisztián polgármester:
Felkéri Elnök Urat, ismertesse a bizottsági álláspontot a bizottság megalakítása ügyében.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottsággal - közös
ülésen az előterjesztést, amelyet egyhangúlag javasolnak elfogadásra a képviselőtestületnek.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e képviselői javaslata még valakinek? – észrevétel nem hangzott el. Egyetért-e a
képviselő-testület a bizottság az előterjesztésben foglaltakkal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
58/2012.(VI.28.) számú határozat:
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Tárgy: Óvodai felvételhez javaslattételi bizottság megalakítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013. tanévre történő óvodai
felvétel elősegítésére – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 65. § (2) bekezdése
alapján – javaslattételi bizottságot szervez.
1. A bizottság tagjainak
o Kelemenné Sípos Sarolta ÁMK igazgatót,
o Nagy Anettet, a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási
Központ intézményvezetőjét,
o Érsek Orsolya védőnőt,
o Serege Istvánnét, az ÁMK - Napközi Otthonos Óvoda
Intézményegység vezetőjét választja.
2. A bizottság feladata, hogy javaslatot tegyen az óvodavezető részére az óvodai
felvételre.
3. A bizottság megbízatása a 2012/2013. évre vonatkozó óvodai felvétel lezárásáig tart.
Határidő: azonnal
Felelős: Sípos Sarolta intézményvezető
4) Javaslat a KEOP-7.1.0/11-2011-0010 (Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása)
projekt keretében tenderterveket készítő tervező kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy tendertervek elkészítése szükségesek a dokumentum beadásához. Az
egyszerűsített eljárás keretében három árajánlatot kértünk be, a legkedvezőbb árajánlatot
tevőre tesz javaslatot, a kiküldött anyagnak megfelelően. A javaslatban a legkedvezőbb
árajánlatot tevőt fogadjuk el a tervek elkészítésével. Kéri a bizottságok állásfoglalását ebben a
kérdésben.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság; Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés szerinti legjobb
ajánlatot javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek, 10.033 eFt értékben.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület azzal,hogy a tendertervek elkészítésével a Transdowell Zrt-t,
10.033 eFt-ért bízzuk meg, javasolja név szerinti szavazással eldönteni.
(Kiegészítő, név szerinti jegyzőkönyv csatolva a jegyzőkönyvhöz.)
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
59/2012. (VI.28.) számú határozat:
Tárgy: KEOP-7.1.0/11-2011-0010 (Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása)
projekt keretében tenderterveket készítő tervező kiválasztása
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Borsodnádasd Város Önkormányzata az KEOP-7.1.0/11-2011-0010 számú, „Borsodnádasd
Város szennyvízcsatornázása” című projekt keretében tender tervek elkészítése tevékenység
ellátására a TRANSDOWELL Zrt.-t (3527 Miskolc, Tüzér u. 12.) bízza meg.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés megkötésében eljárjon.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
5) Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzat
2012. II. félévi munkaterv elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testület
2012. évi
II. féléves munkaterve egy vázlatot képez a
munkavégzésünkhöz, amely tartalmazza az általunk elképzelt javaslatokat. Természetesen
ez a terv az igénynek megfelelően fog kiegészülni, illetve módosulni. A két bizottság
tárgyalta a képviselő-testület 2012. II. féléves munkatervét. Átadja a szót Elnök Úr részére,
ismertesse állásfoglalását.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság; és a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi
előterjesztésben szereplő munkatervet, amelyet elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e képviselői javaslata még valakinek? – észrevétel nem hangzott el. Egyetért-e a
képviselő-testület a bizottság az előterjesztésben foglaltakkal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
60/2012.(VI.28.) számú határozat:
Tárgy: A Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének elfogadása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testület döntése, hogy a 2012. II. féléves
munkatervét elfogadja a melléklet szerint.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kormos Krisztián polgármester
6) Előzetes, elvi hozzájárulás
T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény borsodnádasdi működéséhez
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
részéről kérelem érkezett, hogy jönnének Borsodnádasdra, az ÁMK Móra Ferenc Általános
Iskolába, társas és moderntáncot tanítani - 2012. szeptemberétől. Fontosnak tartja, hogy a
tanulók részére ingyenes lenne az oktatás, mert az intézmény erre normatívát vehet igénybe.
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Ezt egy abszolút jó elképzelésnek, lehetőségnek tartja. Meglátása, hogy bérleti díjat
állapítsunk meg, a rezsiköltség fedezésére. Ahhoz, hogy szeptemberben az oktatás induljon,
elvi hozzájárulás megadása szükséges, amelyet támogatásra javasol.
Sipos Sarolta intézményvezető:
Az intézmény Farkaslyukban és Borsodszentgyörgyön működik, jók a visszhangok.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottsági állásfoglalás ismertetését.
Magyar János elnök:
A két bizottság elfogadásra javasolja a határozati előterjesztést azzal, hogy szeptembertől
bérleti díjat fizessen nekünk az intézmény, ha ide jön.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával,
kéri kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
61/2012.(VI.28.) számú határozat:
Tárgy: Előzetes, elvi hozzájárulás T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
borsodnádasdi működéséhez
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes, elvi hozzájárulását adja a TDANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek (4553 Zrínyi Ilona Általános Iskola,
Apagy Béke u. 2.) a Borsodnádasd, Köztársaság út 11. szám alatti ÁMK- Móra Ferenc
Általános Iskola épületében történő működéséhez azzal a feltétellel, hogy az alapfokú iskola
tényleges beindításához a képviselő-testület az ingatlan használatának konkrét feltételeiről és
bérleti díjáról történt megállapodást követően járul hozzá. Ezen időpontig végleges szerződés
sem írható alá.
Felelős: Kormos Krisztián polgármester
Határidő: értelemszerűen
7) Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A B-A-Z Megyei Autósport Egyesület részéről megkeresték a rallysprint bajnokság szervezői,
hogy előzetes elvi hozzájárulást kérnek. Borsodnádasdon a balatoni útszakaszon kerülne
megrendezésre a rendezvény, 2012. szeptember 15-16-án, 80 fő indulóval. A balatoni
útszakaszra a Közútkezelő Kht engedélyt adott, a rendőrkapitányság hozzájárulás szükséges
még. A kérelmet felolvassa a képviselő-testület részére, amely egyértelműen leírja, hogy
KRESZ szabályok betartásával rendeznék meg ez az autósport rendezvény. Ezt az elképzelést
maximálisan támogatja. Egyetért-e a képviselő-testület az egyesület részére elvi hozzájárulás
megadásához, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 tartózkodással, az alábbi
határozatot hozta:
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62/2012.(VI.28.) számú határozat:
Tárgy: Előzetes, elvi hozzájárulás rallysprint bajnokság engedélyezéséhez
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes, elvi hozzájárulását adja a
B-A-Z Megyei Autósport Egyesület részére, Borsodnádasd, 2507. sz. útszakaszon, 2012.
szeptember 15-16-i Rallysprint Bajnokság megrendezésére.
Felelős: Kormos Krisztián polgármester
Határidő: értelemszerűen
Kormos Krisztián polgármester:
Érkezett egy kérelem, melyben Érsek Gyula helyi lakos a tulajdonunkban lévő tűzoltó autót
megvásárolná, amennyiben kivonjuk a forgalomból. A szakértővel felmérette, hogy 250300 000 Ft-ot ér jelenleg a gépjármű. Az eladást támogatja, tekintettel arra, milyen nagy
összegbe kerülne a gépjármű felújítása, üzemeltetése. Ezt már többször meghirdettük, erre
más vásárló idáig nem jelentkezett. Egyetért-e a képviselő-testület az elhangzott javaslattal,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
63/2012.(VI.28.) számú határozat:
Tárgy: Tűzoltó autó eladása
Borsodnádasd Város Önkormányzat a tulajdonában lévő AYA633 frsz-ú GAZ 66-72 TU-2.
típusú tűzoltóautót felajánlja Érsek Gyula 3671 Borsodnádasd, Vajdavár út 57. sz. alatti lakos
részére megvásárlásra, 300 000 Ft vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés és a
gépjármű forgalomból történő kivonása ügyében eljárjon.
Felelős: Kormos Krisztián polgármester
Határidő: értelemszerűen
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
részére a KEOP-1.1.1. pályázat ügyében nyilatkoznunk kell arra vonatkozóan, hogy a
földhasználati jog biztosítását engedélyezzük. Egyetért-e az előterjesztésben szereplő
javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
64/2012.(VI.28.) számú határozat:

9

Tárgy: Hozzájárulás Hulladékgyűjtő udvar létesítéséhez és földhasználat jog bejegyzéséhez.
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Borsodnádasd
Városi Önkormányzata mint tulajdonos a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás mint földhasználó részére a KEOP 1.1.1 pályázat megvalósítása
érdekében a Tulajdonos kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonában lévő Borsodnádasd 058/1 hrsz.
alatt nyilvántartott külterületi ingatlan 5410 m2 területnagyságú, az 1. sz. mellékletben csatolt
vázrajznak megfelelő és a természetben is kijelölt részére a földhasználati jog biztosítása
bejegyzésére kerüljön.
Borsodnádasd Városi Önkormányzata hozzájárul, hogy ezen a területen Hulladékgyűjtő udvar
létesüljön.
Felelős: Burkovics Róbert jegyző
Határidő: azonnal és folyamatos
Kormos Krisztián polgármester:
A Ples Zrt-vel jó kapcsolatot igyekszik kialakítani. Ismerteti, hogy a PLES Zrt
kezdeményezte, hogy a 963/4. hrsz-ú, Volny utat, mely benyúlik az ingatlanába, úgy szeretné
hasznosítani, hogy az ipari tevékenységet ne akadályozza ott akárki, balesetveszély forrása se
legyen az út. A PLES Zrt már kérte eladásra az utat, de mivel ez forgalomképtelen, csak
megszüntetés után lehetne eladni részére. Az út használatára az útügyi hatóság bevonásával
javasol előkészíteni egy koncepciót. Egyetért-e a képviselő-testület az elhangzott javaslattal,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
65/2012.(VI.28.) számú határozat:
Tárgy: 963/4. hrsz-ú, útként nyilvántartott „Volny út” elnevezésű ingatlan Ples Zrt. által
történő használata
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a PLES Zrt.
kérelmére – felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az útügyi hatóság és a PLES Zrt
bevonásával, dolgozza ki és biztosítsa a Ples Zrt. borsodnádasdi telephelyébe nyúló 963/4.
hrsz-ú útként nyilvántartott, Volny út elnevezésű ingatlan jövőbeni működtetésének
lehetőségét az alábbi szempontok figyelembevételével:
-

a Ples Zrt tevékenységét segítse és ne zavarja az út jövőbeni hasznosítása,
az önkormányzat vagyonrendelet ne sérüljön,
a közút működtetésével kapcsolatos tulajdonosi kötelezettségek kerüljenek ellátásra.

Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: 2012. december 31.
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V. Borsodnádasdi Molnárkalács fesztivál
Kormos Krisztián polgármester:
Az V. Borsodnádasdi Molnárkalács fesztivál időpontja 2012. július 13-14. A helyszín még
egyeztetés alatt áll. Ismerteti, hogy nagyjából a szokásos menetrend alapján haladnánk. A
pénteki napon a múzeumi koncert után Cseh Ferenc és Kelemen Tünde ad műsort, a Petőfi
téren lehet majd táncolni. Szombaton a délelőtti blokkban gyerekműsor lenne: a helyi óvoda
és iskola készül műsorral. A nap folyamán Csillag Lilla asztrológus lesz a vendégünk.
Délután Vastag Csaba érkezik, fellép Vadász Zsolt a Budapesti Operettszínház előadója,
majd Tóth Vera és Király Viktor koncert lesz. Ismerteti a részletes programot. A
Szuperinfóban benne leszünk 1 oldal hirdetési lehetőséggel.
Sági Tibor képviselő:
Mennyire illik ide Csillag Lilla? Szórakoztató blokkra szükség van. Szerinte jobban kellene
dominálnia maga a sütésnek, félti a hagyományt. Egy folklór műsort jobbnak tartana. Ez egy
nagy érték, amibe ha nem kapaszkodunk bele, el fog sikkadni.
Hamkóné Juhász Alida intézményegység vezető:
Megismerkedett Csillag Lillával személyesen, és szerinte helye van a fesztiválon. Annyit még
szeretne hozzáfűzni, hogy a TV2-ben be lesz mutatva a molnárkalács sütés.
Sipos Sarolta képviselő:
Nagyon sokan el sem jönnének a molnárkalács fesztiválra, ha nincs koncert.
Dorkó György képviselő:
Ha van kísérő rendezvény, több ember eljön a molnárkalács fesztiválra.
Kormos Krisztián polgármester:
A rendezvényen ott lesz egy sátorban a Rákellenes Liga, és az egyesületek sütő asszonyai is,
akik szerinte egymás mellett jól megférnek Csillag Lilla asztrológussal.
A 2012. július 20-22-én Nádasdladányban megrendezésre kerülő Nádasd Napokra, kis busszal
tervezi az utazást. Kéri, hogy a képviselő-testület, a bizottság és kuratórium tagjait; valamint
az intézményvezetőket, vegyenek részt a rendezvényen, képviseljék településünket. Várja erre
a javaslatokat, visszajelzést mindenkitől.
Más indítvány, javaslat nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.
K.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

dr Hegedűs Zsuzsanna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sipos Sarolta
jegyzőkönyv-hitelesítő
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