Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2016. június 16. 17.00 órától – 18.00 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető – jelen van
Porubszki Péter borsodnádasdi lakos – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kelemen Tünde és Sági Tibor képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Kelemen Tünde és Sági Tibor képviselőket
jegyzőkönyv hitelesítőknek választotta.
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra. Egyetért-e az
elhangzott javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat a 23 és 25 sz. főutak Bátonyterenye – Ózd közötti 2x2 sávos fejlesztésének 25
sz. főúti szakaszához (K025.04.) tartozó tanulmányterv Borsodnádasdot érintő szakasz
jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
2. Egyebek

2

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 23 és 25 sz. főutak Bátonyterenye – Ózd közötti 2x2 sávos fejlesztésének 25
sz. főúti szakaszához (K025.04.) tartozó tanulmányterv Borsodnádasdot érintő szakasz
jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
Mint az szinte mindenki előtt ismeretes, a Bükk-tető felé vezető utat javítják. A Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Kft. megbízásából a Via Futura – Partner Konzorcium készíti a 23 és
25. számú főutak Bátonyterenye – Ózd közötti 2*2 sávos fejlesztésének 23. számú főúti
szakaszához (K023.01), illetve 25 számú főúti szakaszához (K025.04) tartozó tanulmányterv,
valamint környezeti hatástanulmány és natura 2000 hatásbecslés elkészítése, a
környezetvédelmi engedély megszerzése tárgyú tervezési munkát. A tanulmányterv a 25
számú főút Szentdomonkos – Ózd közötti szakasz fejlesztésével foglalkozik, mely alapján
településeket elkerülő útszakaszok épülnének 2*1 forgalmi sávos kiépítéssel, átkelési
szakaszok is felújításra kerülnének a meglévő 2*1 forgalmi sávos kialakítással, csapadékvíz
elvezető rendszer felújításával, járdaépítéssel. A tanulmányterv három változatban készült el,
amely tartalmazza az elkerülő utak lehetséges nyomvonalát. Önkormányzatunk a település
belterületét elkerülő tervváltozatot támogatná és kértük, hogy a Borsod-Heves megyehatáron
húzódó vízválasztó Bükk-tető alatti alagút kerüljön megépítésre, mert jelenleg ez a
legkritikusabb szakasz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a 23
és 25 sz. főutak Bátonyterenye – Ózd közötti 2x2 sávos fejlesztésének 25 sz. főúti
szakaszához (K025.04.) tartozó tanulmányterv Borsodnádasdot érintő szakasz jóváhagyását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Pallagi László képviselő:
Össze kell fésülni a változatokat. A Bükk-tetőn lévő útszakaszt már elkezdték felújítani, a
leszakadás javítása is folyamatban van, ami a legfontosabb, úgy gondolom, hiszen az a rész
nagyon veszélyes. Kapaszkodó sávot lehetne kialakítani, ami lényegesen kisebb munkával
járna, mint ami a tervben szerepel. Én azt a javaslatot támogatom, hogy a lakott területet
kerülje el az új út.
Sági Tibor alpolgármester:
Életveszély átkelni az utakon Borsodnádasd egész területén, főleg a templom és környéke
nagyon veszélyes. Ha van lehetőség az utak javítására, vagy építésére, menjen a dolog, én
támogatom a javaslatot.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
23 és 25 sz. főutak Bátonyterenye – Ózd közötti 2x2 sávos fejlesztésének 25 sz. főúti
szakaszához (K025.04.) tartozó tanulmányterv Borsodnádasdot érintő szakasz
jóváhagyásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
56/2016.(VI.16.) számú határozat
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Tárgy: A 23 és 25 sz. főutak Bátonyterenye – Ózd közötti 2x2 sávos fejlesztésének 25 sz.
főúti szakaszához (K025.04.) tartozó tanulmányterv Borsodnádasdot érintő szakasz
jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából, a Via Futura – Partner Konzorcium készíti a „23
és 25 sz. főutak Bátonyterenye – Ózd közötti 2x2 sávos fejlesztésének 23. sz. főúti szakaszához
(K023.01), illetve 25 sz. főúti szakaszához (K025.04.) tartozó tanulmányterv, valamint
Környezeti Hatástanulmány (KHT) és Natura 2000 hatásbecslés elkészítése, a
környezetvédelmi engedély megszerzése” tárgyú tervezési munka 25. sz. főút Szentdomonkos
– Ózd közötti szakaszán a Borsodnádasdot érintő tanulmánytervi részt az alábbi
észrevételekkel/feltételekkel jóváhagyja:
1. Borsodnádasd Város Önkormányzata a település belterületét elkerülő tervváltozatokat
támogatja (Bn 2. változat és Bn 3. változat).
2. Borsodnádasd Város Önkormányzata a Borsod-Heves megyehatáron húzódó
vízválaszó Bükk-tető alatti alagút megépítését támogatja, mert jelenleg ez a
legkritikusabb szakasz, és a domborzati viszonyok tekintetében ez jelent hosszútávú
megoldást (Sze 3. változat).
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a tanulmányterv további egyeztetési
szakaszaiban való közreműködésre, képviseletre, nyilatkozattételre.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

2. Tárgyalt napirend:
Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Medicopter Alapítvány támogatást kér az önkormányzatunktól, melyben defibrillátor
monitor rendszert, mellkaskomprimáló eszközt, gyermek sürgősségi ellátás eszközöket
szeretnének beszerezni. Az Alapítvány az egész országra kiterjedően elősegíti a hatékonyabb
légi mentést és a tevékenység ellátáshoz biztosítani kívánja a szükséges anyagi, tárgyi és
személyi feltételeket. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és nem támogatja a Medicopter Alapítvány támogatás
kérését eszközök beszerzésére.
Pallagi László képviselő:
Én sem támogatom, hiszen ha egyszer adunk bármilyen célból, legközelebb is kérni fognak.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
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További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a
Medicopter Alapítvány támogatás kérését - eszközök beszerzésére - elutasítja, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
57/2016.(VI.16.) számú határozat
Tárgy: A Medicopter Alapítvány támogatás kérésének elutasítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Medicopter
Alapítvány eszközbeszerzésének támogatás kérését elutasítja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm a testületi ülésen Porubszki Péter borsodnádasdi lakost.
Porubszki Péter:
Én is köszöntöm a Tisztelt Képviselőket és a megjelenteket. Sok borsodnádasdi lakos
problémája a lakossági szennyvíz szippantás. Múlt héten hétfőn jelentettem be a szennyvíz
elszállítási igényemet, ami a mai napig nem történt meg. Ez az eset rendszeres. Az emberek
nem tudnak kihez fordulni, nincsen felelős. Mindenféle ígérgetéseket kapunk, hogy „majd
intézkedünk”, de eredmény nincsen. Észrevételem volt még az utcánkban lévő árok
problémája, ami szerencsére megoldódott.
Kormos Krisztián polgármester:
A városüzemeltetési feladatainkra mindig is igyekeztünk nagy gondot fordítani. Tavalyi
évben voltak nálunk az ÉRV Zrt. munkatársai és beszéltünk arról, hogy magasabb díj
ellenében munkaidőn kívül lehetséges a szennyvíz szippantás. Megoldást kell erre találni
mindenképpen, hiszen valóban nem jól működik a szolgáltatás.
Sági Tibor alpolgármester:
Amikor itt voltak az Érv Zrt. képviselői volt egy olyan kérésem, hogy a szolgáltatási
szerződésünket módosítsuk, melyben rögzítjük azt, hogy módosításra kerülnének a szállítási
időpontok. Ebben az irányban kell elmozdulnunk. Ha volna egy ilyen megállapodás,
jogkövetkezményekkel, akkor jobban számon lehetne kérni. Bele lehetne venni a szerződésbe,
hogy aki munkaidőn kívül igényli, annak 30, vagy 50 %-kal magasabb díjat számolnak fel.
Porubszki Péter:
Az is egy probléma, hogy hetente kétszer, esetleg háromszor jön az autó a településre, pedig
minden nap kellene.
Kovács Attila képviselő:
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Az is egy lehetőség, hogy az önkormányzat vásárolna egy pótkocsit, amivel elszállítaná a
szennyvizet.
Pallagi László képviselő:
Ez nem rossz ötlet, racionálisan gondolkodva vásárolnánk egy ilyen járművet és fizetnénk a
szolgáltatónak azért, hogy a szennyvizet a telepre letehessük.
Dorkó György képviselő:
A szolgáltatást igénybe vevők részéről is van egy elvárás, amit a szerződés értelmében
teljesíteni szükséges.
Kormos Krisztián polgármester:
Városüzemeltetési problémával Ferencz Lászlót kell keresni.
Porubszki Péter:
Köszönöm a Tisztelt Képviselőknek, hogy meghallgattak, bízom benne, hogy mihamarabb
megoldást találnak a borsodnádasdi lakosok számára ez ügyben.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.
k.m.f.
Kormos Krisztián
polgármester

Kelemen Tünde
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Sági Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

