Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2017. április 6. 16.00 órától – 17.00 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kovács Attila képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Dorkó György képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kovács Attila 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, Kovács Attila 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat támogatási igény benyújtására a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának
csökkentésére
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
2. Egyebek
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat támogatási igény benyújtására a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának
csökkentésére
Kormos Krisztián polgármester:
Minden évben visszatérő témáról van szó. Az üzemeltető a tulajdonos döntése alapján
kompenzációra jogosult, ami némi bevételt jelent az üzemeltetőnek. Az önkormányzathoz
viszont igen kevés bevétel érkezik. A Budaberke utcában azok a részek, amelyek nem lettek
kicserélve annak idején, azokat most kicserélik, ami a használati díjunk terhére megy. Jó lett
volna ezt összehangolni a szennyvíz beruházással, de erre kevés az információnk. A
pályázatot április 12-ig kell beadni. A napokban kaptunk egy tájékoztatást az ÉRV Zrt-től,
miszerint Borsodnádasdon a lakosság kintlévősége az ÉRV Zrt. felé 16 M Ft. Nekünk ez a
pályázat anyagi kötelezettséggel nem jár, sőt nyerhetünk rajta. Az Érv-nek van kihelyezett
ügyfélszolgálata minden szerdán itt nálunk a Polgármesteri Hivatalban. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Pallagi László képviselő:
Az anyagból nem derül ki, hogy mennyi pénzre pályázunk.
Burkovics Róbert jegyző:
Nagyjából 11 M Ft körüli összegről beszélhetünk, ez függ a vízfelhalmozás volumenétől.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
támogatási igény benyújtásával a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2017.(IV.06.) számú KT határozat
Tárgy: Támogatási igény benyújtása a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának
csökkentésére
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2017. évre
vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
támogatási kérelmet kíván benyújtani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázatához
szükséges mellékleteinek és nyilatkozatainak aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
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Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Költségcsökkentő elképzelésünk lenne. Egyrészt az Émász oszlopokon történő virágosítást
illetően, minden évben muskátlikat helyezünk ki május közepén, ami nekünk 700 e Ft-ba
kerül. Egyre nagyobb problémát okoz számunkra ezeknek a virágoknak a gondozása. 7000
darab virágpalántát sikerült közmunka programba beszereznünk, ellenkompenzációként a
földön virágosítanánk inkább több helyen is. Másrészt a május 1-i ünnepet illetően, ezt
mindig a telepen szoktuk tartani a népkertben, az idén is itt tervezzük. Az utóbbi időben nehéz
volt megmozgatni az embereket.
Sági Tibor alpolgármester:
Korábban a munkáltató szervezett programokat május 1-jén, néhány évvel ezelőtt kifejezetten
családi rendezvény volt. A népkerti rendezvények meglehetősen sikeres rendezvények voltak
a létszám és a megelégedettség miatt. Ha a népkert felújításra kerül, akkor már ott
rendezvényt nem lehet tartani. Az alsó-tó kiválóan alkalmas családi rendezvények
lebonyolítására, oda tudnánk szervezni egy kora esti rendezvényt. A város emlékezzen meg
május 1-ről, koncerttel egybekötve. Amennyiben az idő nem engedi meg a szabadtéri
eseményt, a Közösségi Ház nagytermében meg lehet tartani. A muskátlit illetően én is soknak
tartom a 700 e Ft-ot, ez minden évben hagyomány volt eddig, vártuk, hogy az oszlopokra
muskátli kerüljön. Összehasonlítva a környező településeket véleményem szerint nálunk
voltak a legszebbek a virágok, értéknövelő volt. Legyen minél virágosabb a városunk, minél
zöldebb, de a pénzügyi személet sokkal fontosabb számunkra. Én azt javaslom, hogy virág
legyen a településen, szánjuk rá a költségvetésben elkülönített összeget.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Nekem tetszenek a muskátlik, lehetnének a virágok ládákban, nem az oszlopokon.
Pallagi László képviselő:
Úgy gondolom, hogy szorítanunk kell a nadrág szíjon, valamikor és valahol el kell kezdeni.
Én nem tartom tragédiának, ha nem tennénk az oszlopokra muskátlit. A május 1-je a
dolgozók, a munkások ünnepe. Nem gondolom, hogy ebben az önkormányzatnak
mindenképpen vezérszerepet kellene játszani. Ha a civil szervezetek akarnak május 1-jén
programot szervezni, adjunk nekik támogatást erre a célra. A lakossággal is érzékeltetni kell
azt, hogy nem minden fenékig tejföl, a lehetőségeink egyre inkább szűkülnek. Én támogatom,
hogy az idén ne legyenek muskátlik a településen. A május 1-jén illetően szervezzünk
programot az önkormányzat részéről, akár délelőtt, akár délutáni órákban. Erről tájékoztatni
kell a lakosságot, értesüljenek róla.
Kormos Krisztián polgármester:
Sajnos azok az emberek, akik a muskátlikat locsolják, nem mindig hozzáértően végzik a
dolgukat, sokszor letörték a virágokat, a tápozásuk is igen sok pénzbe kerül.
Sági Tibor alpolgármester:
Ezen nem nekünk kellene törni a fejünket, volna erre megfelelő személy. Legyen a
rendezvényen egy fellépő együttes, adjuk meg a hangulatot az eseménynek. Huncsik Miklóst
is meg lehet kérdezni, hogy nem jönne-e el zenélni.
Kormos Krisztián polgármester:
Bízzuk meg a május 1-jei rendezvény lebonyolításával Érsekné Tokár Diána megbízott
intézményvezetőt.
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Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az útmenti és parkokba
történő virágok ültetésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2017.(IV.06.) számú KT határozat
Tárgy: Útmenti és parkokban történő virágok ültetése a településen
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2017. évben
a korábbi évek gyakorlatától eltérően a közterületi villanyoszlopokra a nyári időszakban
önerőből nem telepít muskátli virágot. Ehelyett a közmunkaprogramban elszámolható útmenti
és parkokban történő parkosítást szorgalmazza.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület a május 1-i programok szervezésével, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
31/2017.(IV.06.) számú KT határozat
Tárgy: Május 1-i programok szervezése
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a korábbi
évek gyakorlatától eltérően a május 1-et a telepi sportpályán rendezi meg.
Egyúttal felkéri a Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetőjét, hogy a helyi civil
szervezetek körében végezzen felmérést arra vonatkozólag, hogy részt vennének-e olyan
közös főzésben, amelyhez a hozzávalókat az önkormányzat biztosítaná.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Kovács Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Sági Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

