
Jegyzőkönyv 
 

Készült: 2010. november 25-én 16.00 – 18.15 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  – nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal 
dísztermében  
 
Jelen vannak:     

Kormos Krisztián polgármester 
Dr Hegedűs Zsuzsanna képviselő 
Dr Bohus Gábor képviselő 
Dorkó György képviselő 
Magyar János képviselő 
Sági Tibor képviselő 
Sipos Sarolta képviselő  
Burkovics Róbert jegyző  

 
Jelen vannak továbbá:  
            ÉRV részéről: Ritter Géza vezérigazgató 
                                    Komjáti Miklós főmunkatárs  
            Gombos Éva pénzügyi irodavezető 

 Szabóné Nyiri Andrea jegyzőkönyvvezető  
 

Kormos Krisztián polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, a mai képviselő-testületi  ülésen 7 képviselő jelen van, 
az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Magyar János és Sipos 
Sarolta  képviselőket javasolta. 
 

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú 
szavazattal a  jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetértett.  

 
Kormos Krisztián polgármester:  
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi ponthoz kiegészítést tesz, javasolja  1) napirendi 
pontként felvenni a „Tájékoztatót az ÉRV ZRT részéről” ; 6) napirendi pontként „Javaslat 
előzetes elvi-hozzájárulás településszerkezeti terv módosítására, Javaslat szerződés 
megkötésére Borsodnádasd Város Rendezési Tervének és Helyi Építészeti Szabályzat 
módosításának lebonyolítására” című előterjesztéseket.  
Amennyiben  egyetért a képviselő-testület a módosított napirendi ponttal,  kézfelnyújtással 
jelezzék. 
 

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi módosított napirendet fogadta el:  

 
Napirend:  
1. Tájékoztató az ÉRV ZRT részéről 

Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester 
 

2. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
4/2010.(II.19) számú rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester 
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3. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
szóló jelentés elfogadására 
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester 

 
4. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepció 

elfogadására 
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester 
 

5. Javaslat Borsodnádasd város 2010-2011. évi hó- és csúszás mentesítési tervére  
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester 
 

6. Javaslat előzetes elvi-hozzájárulás településszerkezeti terv módosítására  
 

Javaslat szerződés megkötésére Borsodnádasd Város Rendezési Tervének és Helyi 
Építészeti Szabályzat módosításának lebonyolítására. 
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester 
 

7. Egyebek 
 

1. Tájékoztató az ÉRV ZRT részéről 
 

Kormos Krisztián polgármester:  
Tulajdonképpen amit már jelzett a bizottsági üléseken is, egy folyamat elején vagyunk, a 
Nádasd Kft kapcsán nagyon el kell gondolkoznunk a jövőjét illetően. Alaposan át kell 
gondolnunk, hogy milyen útra lépünk, az a véleménye, ezt sokáig húzni, halasztani nem 
érdemes az önkormányzatnak - elsősorban finanszírozási okokból. Úgy gondolja, az  ÉRV Zrt 
és az önkormányzat között korrekt  munka kapcsolat fog kialakulni, mindent alaposan 
megvizsgálunk, körbejárunk és mindent a képviselő-testület elé fog beterjesztünk, hogy  az 
önkormányzat a lakossági érdekeit figyelembe véve megfelelő döntést tudjon ebben hozni. 
Átadja Ritter Géza igazgatónak a szót.  
  
Ritter Géza: 
Köszöni szépen polgármester úrnak a meghívását, köszönti a jelenlévőket. Idáig 
magánvállalkozóként dolgozott ,  2010. október 15-től pedig  ÉRV igazgatóként nevezték ki, 
minden előnyével és hátrányával vállalta ezt a feladatot.   A gondolkodásmódja más, 
vállalkozói szemleletű -  szeret dolgozni. Az elődjétől átvette a munkát, néhány jó szakembert 
segítségül behozott a cégbe. Örömmel vette, hogy a polgármester úr elsők között kereste fel, 
felvázolta, hogy áll nagyjából a Nádasd Kft helyzete. Véleménye az, hogy a kft-ben műszaki- 
gazdasági áttekintést lát szükségesnek a szakembereivel megnézik,  hol áll most, mennyire 
kezelhető - át kell tekinteni a kft történéseit, hogy áll ebben a történetben az önkormányzathoz 
való viszony, főleg gazdasági vonalon - került-e vagyontárgy a kft-hez,  van-e tartozása,  
hogyan lehet megoldani, kezelni. Látható, hogy ez  egy összetett folyamat, ezért abban  
mozdulnánk el, szívesen segítenek, és reméli,  közösen tudunk gondolkozni, tervezni.  
Nyilvánvaló, hogy hosszútávon szeretnének velünk tervezni. 
Ismerteti, hogy a kormányzati célok között szerepel az integráció, a magántulajdonban lévő  
kis cégek az  állami tulajdonba fog visszakerülni, a szolgáltatás területén a nagyságrendek 
szabályozása,  víziközmű törvény átalakítása. Nyilván, lesz egy átmeneti időszak az 
elinduláshoz. Most Nógrád megyéből jött, ahol szintén aktuális folyamat  az integráció, ahol 
rettenetes széttagoltságot észlelt, önkormányzati tulajdonokkal, sokszor megmagyarázhatatlan 
dolgokkal is, amin elkezdenek dolgozni. A meglátása,  hogy a kft ügyében az idén kezdjünk 
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el közösen gondolkodni, ebben  partnerek lesznek. Nyilván úgy kell a szerződést 
kialakítanunk, hogy mindenki jól járjon. Reméli, még sokszor fogunk találkozni, együtt 
dolgozni, mert  Borsodnádasd város az  első körben kereste meg, ezért kiemelt figyelemmel 
fogja kísérni.  
 
Komjáti Miklós:  
Üdvözli a képviselő-testületet. Úgy került az igazgató úrral kapcsolatban, hogy hasonlóan 
gondolkodnak, ami ide hozta, az az, hogy az állami tulajdonú regionális  vízművek ne erőből 
akarja a partnereit integrálni, hanem korrekt üzleti kapcsolaton keresztül, szerinte ez járhatóbb 
út. Amiről szó volt, Ismeri az önkormányzat oldalát is.  Polgármesterként dolgozott, 
hidrogeológus szakemberként 1990-ben alapítottak egy céget, mint önkormányzat 
üzemeltették, el is indult ez a folyamat. Kiderült, hogy az önkormányzat nem elég hatékony 
egy ilyen vállalkozás jellegű tevékenységben. Úgy gondolták, jó lesz, ha munkahely 
teremtődik, ez sem jó, mert a gazdaságnak kell munkahelyet teremteni, nem az önkormányzat 
feladata.  Próbáltak rugalmasan működni, ezért is tudott a kis cég fejlődni, kedvező 
feltételeket, pluszokat adtak a lakosságnak - jó volt a személyes kapcsolat, de ez a világ lassan 
elmúlik. Elment közben majd 20 év, az utóbbi években kínlódtak,  a szolgáltatást folyamatos 
pénzügyi gondokkal küszködtek.  Véleménye az, hogy ezek a kis cégek meg fognak szűnni a 
közeljövőben,  nem szabad ilyen céget működtetni egy önkormányzatnak, a szolgáltatás 
összes problémájával. Mert ha baj van, akkor nagyon nagy baj van. Nem szabad mínuszokat 
termelni, a felelősségnél pedig ott a bizonytalanság. Sokkal jobban működik, jobb az 
önkormányzatoknak,  az, ha egy cég nem rátelepszik egy önkormányzatra, hanem közös  
A megállapodások vannak, és a testületi üléseken jobb, ha csak vízdíj megállapítások vannak, 
közben élvezi a szolgáltatás jó minőségét. Elindul egy közös munka, itt van egy cég, szakmai 
tudással, segítséggel aki működteti a rendszert. Az ivóvíz és szennyvíz  pályázati rendszerben 
is tudnak segíteni jól átgondolt szakmai pályázattal, segítő emberi kapcsolattal.  Reméli a 
jövőben együtt fogunk közösen dolgozni, egymást segítjük. Bízik abban, hogy kialakul egy jó 
kapcsolat. Az a meglátása, hogy a Nádasd kft-t közösen át kell tekintenünk,  hogy lehet 
rendbe tenni. Szerinte csak jobb lehet szolgáltatás  ennél az ÉRV üzemeltetés kapcsán, mert 
korrektül szeretnék működtetni, kidolgozzák a szerződés részleteit.   
 
Magyar János képviselő:  
Ha az említett törvény hatályba lép, nem biztos, hogy az önkormányzatnak jó lesz. Most még 
tudunk egyezkedni, alkudni, van rá lehetőség. Már 12 éve mondja, hogy az ÉRV-vel kell 
tárgyalnunk az üzemeltetéssel kapcsolatosan. El kell hamarosan döntenünk, mi legyen, utána 
a polgármester urat tárgyalási pozícióba  hozni azzal, hogy az ÉRV-vel megfelelő egyeztetést 
folytathasson - ebbe az irányba kell menni. A szubvenciót jelenleg csak a vásárolt vízre 
kapjuk - kérdés megmarad-e a szubvenció a következő években? 
 
Sági Tibor képviselő:  
Mennyire értjük az ÉRV képviselőit,  azzal tudnánk érzékelni, az,  amit általánosságban 
elmondtak, ami ránk is vonatkoztak, az bármelyikünktől elhangozhatott volna. Ennyire értjük 
önöket. Sokan vagyunk itt nem egy ciklus óta képviselők  és megéltünk már nagyon sok 
mindent az ÉRV-vel való tárgyalás során. Két dologra szeretné felhívni a figyelmet.  Ha  
leülünk, akkor  mind a két fél számára kedvező kapcsolatot alakítsunk ki, amit megfúrtak 
kútra, arra egy kedvező megoldást találjunk, a másik, hogy tudna-e szerepet vállalni az ÉRV a 
leendő  szennyvízberuházásunknál - és össze lehetne-e a kettőt fésülni?  
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Ritter Géza:  
Össze is kell majd kötni a két dolgot, és mennyire szorosan kötjük össze, az átadás-átvételnél 
rögzítjük. A szennyvíz pályázatnál van egy határidő, amíg beadható. Szerinte ki fogják még 
ezt írni, a jövőben felkészülten tudjuk közösen beadni. A kút működtetésére meg kell találni a 
módját, erről közösen kell egyeztetnünk.  A szubvencióval kapcsolatosan elmondja, hogy úgy 
néz ki, az eddigi  támogatási forma megmarad egyenlőre, de a későbbiekben a tervezet szerint 
átalakításra kerül: központilag díjkiegészítő rendszerhez hasonlatosan kerül szabályozásra.  
 
Kormos Krisztián polgármester:  
Nagy tisztelettel köszöni az ÉRV képviselőinek, hogy meglátogattak minket, személyesen 
találkozhattunk. Úgy véli, egyértelműen látszik a szándék, nem az, ami eddig volt, aminek 
nagyon örül - ez a település számára is előnyös dolog. Megbeszélte  az igazgató úrral, hogy a 
Nádasd kft-t műszaki szempontból is szeretnék áttekinteni, közös szakemberekkel vizsgáljuk 
meg -  egyrészt mi is lássunk tisztán, másrészt tárgyalási alapot tudjunk képezni, mi van és 
mit szeretnénk, közös érdekeket alakítsunk ki.  
Megköszöni a meghívott vendégeknek, hogy a képviselő-testületi ülésen megjelentek.   
 
Az ÉRV képviselői az ülésteremből  távoztak. 

 
2. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

4/2010.(II.19) számú rendeletének módosítására 
 
Kormos Krisztián polgármester:  
Annyit szeretne mondani a 2010. évi költségvetés módosítása kapcsán,  hogy nagy és kirívó 
problémák a meglátása szerint nincsenek.  Kérdezi a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását. 
 
Magyar János elnök: 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot,  annyit kérnek, hogy  szöveges magyarázatot 
is mellékeljen a továbbiakban,  a jelentős, 15 %-os,  eltérésekre jegyző úr a pénzügyi 
vezetővel karöltve. A rendelet módosítását  a Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadni a 
képviselő-testületnek.  
 
Sági Tibor elnök:  
Szerinte ez egy jó javaslat.  A kérdésekre megkapták a választ, a Városfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság 4 igennel javasolja elfogadásra.  
 
Kormos Krisztián polgármester: 
Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? – Észrevétel, kérdés nem hangzott el. -  
Elfogadja-e a képviselő-testület a költségvetés módosítását, kéri kézfelnyújtással jelezzék.  
 
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal  az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 
14/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet  
A Borsodnádasd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.19) 
önkormányzati  rendeletének módosítására 
 
(teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves 
gazdálkodásáról szóló jelentés elfogadására 

 
Kormos Krisztián polgármester:  
Úgy gondolja, ismertetve lettek a tények  a tájékoztatóban. Szerinte az időarányos teljesítés 
megfelelő, nagyjából a helyén állnak. Kéri a bizottságok ismertessék erre vonatkozó 
állásfoglalásukat.  
 
Magyar János elnök:  
A Pénzügyi Bizottság a 2010. évi I-III. negyedéves terv eltérésének szöveges magyarázatát 
hiányolta, a 15 %-os küszöb eltérése után elvárja ezt továbbiakban. A Pénzügyi Bizottság  a 
beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  
 
Sági Tibor elnök:  
4 igennel támogatta a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a javaslatot.  A bizottsági ülésen 
a kötvénnyel kapcsolatban nagyon jó tájékoztatást kaptak jegyző úrtól, mindenképpen fontos 
téma lesz az elkövetkezendőkben, amire nagy figyelmet fordítsunk.  
 
Kormos Krisztián polgármester: 
Van-e a napirenddel kapcsolatosan kérdése valakinek? Tájékoztatta a Testületet, hogy a 
cigány kisebbségi önkormányzat a beszámolóját a tegnapi napon 22/CÖK/2010.(XI.24.) sz. 
határozatával elfogadta.  - Kérdés, észrevétel nem hangzott el. - 
Amennyiben egyetért a képviselő-testület a 2010. évi I-III.negyedéves gazdálkodásról szóló 
beszámoló elfogadásával, az   kézfelnyújtással jelezze. 
 
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:  
 
166/HÖK/2010.(XI.25.)  számú határozat:  

 
Tárgy: Tájékoztató Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének  I-III.              

negyedéves teljesítéséről 
 
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodnádasd Város  
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének  I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót  
megvitatta, és azt az 1. sz.  melléklet szerint elfogadja.  
 
Felelős: Polgármester 
 
Határidő: értelemszerűen  
 

4. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepció 
elfogadására 

 
Kormos Krisztián polgármester: 
Elöljáróban ismerteti, hogy az önkormányzat jelenlegi helyzete szerencsésnek mondható, 
köszönhető az előző vezetés, és az előző képviselő-testület munkájának. Ez okot ad az 
optimizmusra, ezt a jó helyzetet ki is kell, hogy használjuk. Ehhez egy olyan koncepciót 
állítottak össze, amely racionális gazdálkodást folytat az elkövetkezendő évben, túlmutatóan 
az elkövetkezendő években is. Nem igazán látjuk még a konkrét számokat, a költségvetés  
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tervezetet átnézte,  ebből próbáltuk összeállítani a koncepciót. Az önkormányzatnak a 
feladatát el kell, hogy lássa. Mi az összes eddig vállalt feladatunkat szeretnénk ellátni, az 
intézményeinket pedig fenn szeretnénk továbbra is tartani. Lényegesnek tartja kihangsúlyozni,  
semmi esetre sem szeretné a jelenlegi pénzünket elkölteni. Már szóba került a szennyvíz 
pályázat, 80 %-tól  jobb támogatottságot nem tudunk elérni - ez tényként kezelendő. Azt 
jelenti, hogy ha 2 Milliárd Ft-os beruházást veszünk alapul, annak az  önereje 320 MFt - ami 
jelen pillanatban nincs az önkormányzat zsebében, ez ismeretes mindenki előtt. A kötvényünk 
meg van, nem költöttünk belőle, nem is tervezi semmi más célra fordítani, - azért lett 
kibocsátva, hogy ez a beruházás megvalósulhasson. A másik lényeges dolognak tartja  a 
munkahelyteremtést, ami nem önkormányzati feladat, de mindenképpen foglalkoznunk kell 
vele, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, ahová vállalkozások tudnak jönni, aminek lesz 
külön anyagi vonzata is - erre a mai ülésen  külön napirend keretében fog felhatalmazást 
kérni, amiről külön előterjesztés készült. Megfogalmazódott már, hogy a rendezési tervünkkel 
foglalkozni kell, aktualizálni kell,  a piaci és befektetési igényeknek megfelelően, elsősorban 
az itt lakók igényének kell megfelelően kialakítani a rendezési tervet. Szerepel a 
koncepcióban a Nádasd Kft, hiszen fajsúlyos kérdés a kft helyzete. Összességében,  a kedvező 
anyagi helyzetünket szeretné a lehetőségünk szerint fenntartani, amihez kéri a képviselő-
testület segítségét. Várja a kérdéseket ehhez a napirendhez kapcsolódóan. 
 
dr Bohus Gábor képviselő:  
Észrevétele lenne, mégpedig az, hogy  szerepel a város és községgazdálkodásnál a városkép 
kialakítása. Úgy gondolja, hogy ez jelentősséggel rendelkezik, mert szegényes formában  néz 
ki a településünk. Javasolja az  utcanévtábla kihelyezését, nem nagy költség lenne.  A 
településünk a jövőre nézve szeretné, ha  virágos, rendezett parkokkal tujákkal kerülne 
kialakításra, felváltaná az  elhanyagolt, kopott utcaképet. Sokszor ez szerinte nem is annyira 
pénz kérdés.  
 
Kormos Krisztián polgármester:  
A jövő évtől közfoglalkoztatás nem  lesz, átalakításra fog kerülni,  a formáját nem igazán 
tudjuk.  
 
Sági Tibor képviselő:  
A városkép megjelenési formát tekintsük kiemeltnek a jövő évben, mert 10 éves lesz a város. 
Javasolja az utca- és  köztéri irányító  táblák elhelyezését, ruházzunk be erre, március-
áprilisban csináljuk ezt meg - nem nagy pénz, viszont jól mutatna és alkalom nyílik erre.  
 
Kormos Krisztián polgármester:  
Köszöni szépen a felvetéseket, a költségvetés tervezéskor erre visszatérünk, lehetőségünk 
szerint beépíthetjük. December hónapban közös település bejárást kezdeményez, addig is 
mindenki a lakókörnyezetében lévő dolgokat próbálja meg összegyűjteni.  Nézzük át a 
településeket, a költségvetésben az anyagi forrásokat, meghatározhatjuk az embereket, 
eszközöket hozzá, ha az idő úgy engedi, egy szép állapot alakulhat ki a városnapra.  
 
Dorkó György képviselő:  
Nézzük meg az utcanév táblák beszerzésének  milyen költség vonzata van, szerinte ennek 
beszerzése nem olcsó.  
 
Magyar János képviselő:  
A Táncsics útra úgy lehet eljutni, hogy kétszer hagyjuk el Borsodnádasd táblát, amit szintén 
javasol felülvizsgálni.  
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Kormos Krisztián polgármester: 
Kérdezi, a jövő évi koncepcióval kapcsolatosan van-e még kérdése valakinek? – Kérdés, 
észrevétel nem hangzott el. – Ezt követően kéri a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.  
 
Magyar János elnök:  
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,  ezen nem érdemes vitázni, mert ez egy jó összeállított 
koncepció – javasolja a képviselő-testület felé elfogadásra.  
 
Sági Tibor elnök:  
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 4 igennel támogatta. Még egyre felhívná a 
figyelmet, hogy szerepel  a koncepcióban 7 MFt a Nádasd Kft sorában, ami kiválóan alkalmas 
lenne az útjelző táblák beszerzésére, megoldódna ez a problémánk.  
 
Kormos Krisztián polgármester:  
Van-e még javaslata valakinek ezzel kapcsolatosan? – Javaslat nem hangzott el -  
Elfogadja-e a képviselő-testület a 2011. évi költségvetési koncepcióját, kéri kézfeltartással 
jelezzék.  
 
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:  
 
167/HÖK/2010.(XI.25.)  számú határozat:  

 
Tárgy:  Borsodnádasd város 2011. évi költségvetésének koncepciója 
 
Borsodnádasd Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a Borsodnádasd Városi 
Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját a 2. sz. melléklet és az alábbiak szerint 
elfogadta:  
 

1. Az intézményi saját bevételek tervezésénél a biztos bevételeket kell betervezni. 
2. A helyi adóbevételek behajtását szigorítani kell. 
3. A normatív hozzájárulást az elfogadott költségvetési törvényben meghatározott 

mértékben kötelező betervezni. 
4. Intézményi működési kiadások: 

 
- Személyi juttatásokat az előírásoknak, szerződéseknek megfelelően kell 

betervezni. 
- Dologi kiadásoknál az infláció mértékével számolható csak emelkedés 
- A pénzbeli és természetbeni juttatások mértékét, az előírt nyugdíjminimum  

                 mértékével kell meghatározni. 
5. A 2011. évben a gazdálkodásban várható forráshiány csökkentése érdekében az 

intézményi finanszírozás tervezhető összege az intézményi normatíva, a saját bevétel, 
pályázati támogatás bevétele, és a kiegészítő önkormányzati támogatás, mely %-os 
aránya nem haladhatja meg a 2010. évi arányt. 

6. A szerződések felülvizsgálatával csökkenteni kell a nem kötelező feladatok ellátásával 
kapcsolatos költségeket. 

7. A gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a költségtakarékos, hatékony 
működés elvárásait.  

8. A megkezdett és tervbe vett fejlesztési elképzelések forrásait biztosítani kell. 
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A 2011. évi költségvetés elkészítésekor a fenti irányelveket  - a konkrét pénzügyi bevételek 
ismeretében – figyelembe kell venni. 

 
Felelős: Polgármester 
 
Határidő: 2011. évi költségvetés előterjesztése 
 

5. Javaslat Borsodnádasd város 2010-2011. évi hó- és csúszás mentesítési tervére  
 

Kormos Krisztián polgármester: 
A napirendnek  aktualitását az időjárás  is alátámasztja. Az előterjesztést azzal egészítené ki, 
hogy ajánlatokat kértünk  be helyi vállalkozóktól a gépi munkára, amit külön szerződés 
alapján fogunk ellátni. Két helyről kértünk ajánlatot, Nádasd Kft-től, és Nagy Attila helyi 
vállalkozótól.  A helyi vállalkozó 500.000 Ft kauciót kér, 5.000 Ft/h összeggel dolgozná le a 
kért munkát.  Mivel az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy ezt a pénzt előre meg 
tudjuk finanszírozni, ezt nem támogatja. Az idén beszerzett traktorunkon van 
szóróberendezés, amivel meg tudjuk oldani a kisebb problémákat. A Nádasd kft 3500 Ft/h 
ajánlatot adott. Megnyugtató számára az, hogy Koós Tibor hadra fogható, rendelkezésre fog 
állni.  Tájékoztatásul elmondja, hogy a  szóróanyag nagy része leszállításra került. A szórást 
egyenlőre saját gépünkkel oldjuk meg. Kipróbálásra  dolomit szóróanyagot rendelt.  
 
Dorkó György képviselő:  
Vigyázni kell, a  dolomitot  száraz  helyen kell tárolni, mert vizesedés esetén összeáll.  
 
Kormos Krisztián polgármester: 
Megoldjuk a dolomit tárolását, le lesz takarva.  
 
Sági Tibor képviselő:  
A Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság  megtárgyalta a napirendet,  a Nádasd Kft-vel a 
szerződést javasolják minél hamarabb megkötni, hogy a kft a hóeltakarításban rendelkezésre 
álljon.  
 
Kormos Krisztián polgármester:  
Van-e még kérdés ezzel kapcsolatosan? – Kérdés nem hangzott el -  
Egyetért-e a képviselő-testület a 2010 évi csúszásmentesítési tervvel, kéri kézfeltartással 
jelezzék.  
 
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:  
 
168/HÖK/2010.(XI.25.)  számú határozat:  

 
Tárgy: Javaslat Borsodnádasd Város  2010-2011. évi hó és csúszás mentesítési terv 
elfogadására  
 
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  Borsodnádasd város 2010-2011. évi 
hó és csúszás mentesítési tervét a 3. sz. melléklet szerint elfogadta.                                                                   
  
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal és értelemszerűen  
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6. Javaslat előzetes elvi-hozzájárulás településszerkezeti terv módosítására  
Javaslat szerződés megkötésére Borsodnádasd Város Rendezési Tervének és 
Helyi Építészeti Szabályzat módosításának lebonyolítására 

 
Kormos Krisztián polgármester:  
Tájékoztatásul ismerteti, hogy tegnap volt a megyei főépítésznél a rendezési terv 
egyeztetésével kapcsolatban - elmondhatja, hogy kedvező fogadtatásban volt része. A 
jelenlegi alap kiindulási állapot, hogy a településrendezési tervet csak egységes szerkezetben 
lehet csak módosítani, ettől eltérés esetünkben lehetséges, nekifoghatunk a dolognak. A 
rendezési tervet módosítanunk  kell készíttetnünk, ezért megkereste a Z-Terv tervező céget, 
akik a korábbi tervezést készítették, - ismerik a korábbi állapotot,  és az idő sürget az itt 
kopogtató befektetési szándék miatt.  Az előterjesztés szerinti javaslatot tárná a képviselő-
testület elé, amelyet részletesen ismertet. A konkrét módosítás kapcsán bejelölt térképvázlaton 
rámutat arra,  sajnálatosan 2004-ben átvezetésre került a felső gyár  területen,  ami 
lakóterület-zöldpark minősítést kapott, amit szeretnénk ipari területté visszaminősíteni - ez 
korábban is iparterület volt. A szabályozási formák szerint viszont biológiai aktivitási 
értékeket kell majd számítani -  a biológiai aktivitási értékben a zöldpark 6. szorzószámot 
jelent. Nekünk itt valahol zöld felületet kell létrehozni, amelyre ismerteti a javaslatot, a zaj- 
porterhelés kivédésére, amit a  környezetvédők számára kell. Nagyon bízik benne, hogy 
elindul a folyamat. Természetesen amikor kész van a módosítás, be fogja hozni a képviselő-
testület elé, amit nyilvánosságra kell hoznunk, a hatóságokat meg kell keresnünk. A 
koncepcióba betervezésre került a rendezési terv módosításának összege. 
 
Burkovics Róbert jegyző:  
Még annyit szeretne kiegészítésképpen ismertetni, hogy kérte a nyilatkozatot a  tervezőcégtől, 
arra vonatkozóan, hogy bele ne fussunk kártérítési ügybe a besorolás miatt. Kérték a 
főtervezőt, mivel ilyen nagy gazdasági érdek fűződik, ez elég indok a  terv módosítására. 
 
Sági Tibor képviselő:  
Van-e arról információ, hogy az üzem működése alkalmával  nem lesz extrém a zaj? 
 
Kormos Krisztián polgármester:  
Az ismertetésre került  cég már máshol termel, maga a technológia környezetbarát anyagot 
állít elő,  előzetes információi alapján a munkavégzése során nem lesz zaj és por. Azért ő 
szkeptikusan kezeli ezt a dolgot. - Több kérdés nem hangzott el -  
Egyetért-e a képviselő-testület  az első  határozati javaslatban foglalt javaslattal, az előzetes 
elvi-hozzájárulással  a településszerkezeti terv módosítására, az kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:  
 
169/HÖK/2010.(XI.25.)  számú határozat:  

 
Tárgy: Előzetes elvi-hozzájárulás településszerkezeti terv módosítására 
 
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes, elvi hozzájárulását adja a 
6/2005.(VI.02.) sz. rendeletével elfogadott Borsodnádasd Város Rendezési Tervének 
módosítására az alábbiak szerint:  
 

1. A tervmódosítással érintett terület határai (989/32. hrsz.) 
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o Északon a meglévő belterületi határ 
o Nyugaton a tervezett feljáró út és Köztársaság út 
o Délen a Petőfi tér 
o Keleten a meglévő gyalogút a Táncsics utcáig, a 990, 992 és 993 ingatlanok. 

 
2. A terület övezeti besorolása a Lemezgyár működésekor hatályos övezeti besorolásnak 

megfelelő – gazdasági,- ipari területként kerüljön átvezetésre  
 
Határidő: értelemszerű  
 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
 
 
Kormos Krisztián polgármester:   
Egyetért-e a képviselő-testület  a második  határozati javaslatban foglalt javaslattal, az  kéri, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:  
 
170/HÖK/2010.(XI.25.) számú határozat:  
 
Tárgy: Szerződés megkötése Borsodnádasd Város Rendezési Tervének és Helyi 
Építészeti  Szabályzat módosításának lebonyolítására 
 
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és a 
Jegyzőt, hogy Borsodnádasd Város Rendezési tervének és a Helyi Építészeti Szabályzat – 
Borsodnádasd 989/32. hrsz-ú ingatlant érintő – övezeti besorolásának módosítására vonatkozó 
szerződést a Z-TERV Városépítészeti és Mélyépítési Tervező Irodával megkösse 390.000 
Ft + Áfa áron.  
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Polgármester, Jegyző  
 

7) Egyebek 
 

Kormos Krisztián polgármester:  
A Borsodnádasdi Vasas Szakszervezet és a Négy Évszak Nyugdíjas Klub  december 31-én 
közös szilvesztert szeretnének tartani, a Petőfi Művelődési Házat el szeretnék kérni, kéri a 
képviselő-testület hozzájárulását, a fűtési költségtől pedig tekintsünk el, azt szeretnék, ha 
nekik ezért nem kellene fizetni. A fűtésnek költsége van,  nagyságrendileg 300.000 Ft-ról 
lenne szó, 45 m3/óránként, mert 3-4 CO-ról kellene felfűtenünk. Nem állunk ilyen helyzetben, 
hogy ilyen nagyságrendű fűtési számlát viseljen az önkormányzat.  
 
Dorkó György képviselő:  
A másik oldal az, akkor miért van művelődési ház? 
 
Sági Tibor képviselő: 
Akkor lenne ez tiszta ügy, ha a város rendezné a szilvesztert, és  rendelkezhetne a bevétellel.  



 11 

Magyar János képviselő:  
Ott van a nagy konyha, oda beférnének.  
 
Sipos Sarolta képviselő: 
A konyhán felügyeletet biztosítani kell.  
 
Kormos Krisztián polgármester : 
A benyújtott  kérést vegyük alapul. Egyetért-e a képviselő-testület, hogy a művelődési házat 
adjuk oda a vasas szakszervezetnek? 
 
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:  
 
171/HÖK/2010.(XI.25.) számú határozat:  
 
Tárgy: Borsodnádasdi Vasas Szakszervezet és a Négy Évszak Nyugdíjas Klub kérelme  
 
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése, hogy Borsodnádasdi 
Vasas Szakszervezet és a Négy Évszak Nyugdíjas Klub által beadott kérelmét nem támogatja, 
a Petőfi Művelődési Ház fűtés költségétől, annak nagyságrendje miatt eltekinteni nem áll 
módjában.   
 
Megbízza a Polgármestert, hogy e döntésről a Borsodnádasdi Vasas Szakszervezet elnökét  és 
a Négy Évszak Nyugdíjas Klub elnökét értesítse.  
 
Felelős: Polgármester 
 
Határidő: 2010. december 15. 
 
 
Kormos Krisztián polgármester:  
A ismerteti, akik szeretnének támogatás kérni gyógyfürdő látogatásra. Jelen állapot 
Mozgáskorlátozottak helyi szervezetének kérelmét szerint, mivel ezt a költségvetés nem 
tartalmazza, és a szervezetek ebben az évben a támogatásra szánt összeget megkapták, nem 
támogatja a kérelmet.  
 
Magyar János képviselő:  
Minden szervezet megkapta, ők az egyedüli szervezeti, akinek nem adtunk támogatást,  mert 
az előző polgármester asszony nem hozta  be a kérelmet a testület elé. Nem feltétlen fontos 
most adni nekik, a jövő évi költségvetésben határozzuk meg, hogy mennyit adunk a 
szervezetek támogatására. Felhívja a figyelmet, hogy ne szelektáljunk.  
 
Burkovics Róbert jegyző:  
Az Állami Számvevőszék  vizsgálat során egyértelműen elmondták, hogy a támogatás csak 
olyan szervezetnek  adható, aki a társadalmi szervek nyilvántartásába be van jegyezve. 
Törvényes út az, hogy az alapítványunk részére át kell adni a támogatást, és ők kifizetik a 
szervezetek részére.  
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Dorkó György képviselő: 
Előzőleg arról volt szó, hogy azokat a szervezeteket támogatjuk, akik a városi rendezvényen 
munkát végeznek a város érdekében (fellépnek). Nyilván, ezért nem lett ide a testület elé 
behozva, mert a mozgáskorlátozottak nem szerepelnek.  
 
Sipos Sarolta képviselő:  
Minden civil szervezet munkaterv alapján dolgozik, programot állít össze az év elején, hogy 
mit akar december 31-ig - kiderül mennyi pénze van, és mennyire van szüksége. Ezzel az 
összeggel forduljon az alapítványhoz, adja be az igényét áprilisig. Ezeket az igényeket 
megvizsgálva lehetne valami rendszert kialakítani.  Vagy taglétszám, vagy valami alapján 
lehetne elvi döntést hozni a kérelmekről. Állapítsunk meg egy összeget, adjuk át az 
alapítványnak, ezzel az összeggel gazdálkodva juttathatnak a szervezeteknek támogatást. A 
szervezeteknek kell a művelődési otthon, a téli időszakban annak a felfűtése 100 eFt-ba kerül, 
és azt nem is veszi támogatásnak. Ebben valami rendszert kellene kialakítani.  
 
Sági Tibor képviselő:  
Alapcélokra lehessen a szervezeteknek pályázni úgy, hogy mi adjuk a pénzt, mi döntsünk el, 
ki mennyit kap. A mozgáskorlátozottaknak találjuk meg a város rendezvényen azt a szerepet, 
helyet, ahol ők is meg tudják magukat mutatni, tevékeny szereplői lehetnek. A 
költségvetésből alakítsuk ki azt a rendszert, amit Sipos Sarolta képviselő asszony javasolt.  
 
Kormos Krisztián polgármester:  
Az alapítvány munkájára számítva tudjuk megoldani ezt a támogatási formát, a szervezetek 
pályázati rendszerét az elhangzottak alapján a kuratóriumi gyűlésen el fogja mondani. Kéri a 
mozgáskorlátozottak kérelmére a képviselő-testület döntését.  
 
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:  
 
172/HÖK/2010.(XI.25.) számú határozat:  
 
Tárgy: Mozgáskorlátozottak helyi szervezetének kérelmét  
 

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése, hogy a 
Mozgáskorlátozottak helyi szervezetének kérelmét  nem támogatja.  
 
Megbízza a Polgármestert, hogy e döntésről a Mozgáskorlátozottak helyi szervezet 
elnökét  értesítse.  
 
Felelős: Polgármester 
 
Határidő: 2010. december 15 
 
 
Kormos Krisztián polgármester : 
Önkormányzatunk egyik legnagyobb megoldatlan problémája a Nádasd Kft helyzete. 
Gazdaságilag is hogy gondok vannak –utal itt a hatalmas kifizetetlen kötelezettségekre, de 
műszakilag is meg kellene vizsgálni a kút állapotát, az ÉRV átadási pontjait, a vízórák 
hitelességét. Jogilag a szerződéseket kellene felülvizsgálni, a kút tulajdonviszonyát. Ez fontos 
a jövőbeni működtetés, szolgáltatás szempontjából. A Nádasd kft helyzetének feltárására egy 
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szakmai team felállítását javasolja. A szakértők  - a felügyelete mellett -  a  Nádasd  kft-be 
történő betekintésének javaslatával egyetért-e  a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:  
 
173/HÖK/2010.(XI.25.) számú határozat:  
 
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az külső szakemberekkel, a polgármester felügyeletével betekinthessenek a Nádasd Kft 
gazdasági, műszaki és jogi ügyeibe.  
 
Felelős: Polgármester 
 
Határidő: értelemszerűen 
 
 
Kormos Krisztián polgármester:   
Már említette, hogy a Nádasd Kft áttekintésére Felügyelő Bizottságot lehetne létrehozni, -  
létrehozására alapító okiratot kell módosítani, előterjesztés szükséges a következő ülésre. Ezt 
előkészíti, a következő ülésre egy komplett anyagot fog behozni.  
 
Magyar János képviselő:  
Azt javasolja, hogy az ÉRV ne számviteli vonalról nézze a kft-t, műszaki oldalt nézessük át 
(milyen állapotban van műszakilag a kút). Nem szerencsés a számviteli dolgokba az ÉRV-t 
beengedni. A bizottságnak kellene december végén, január elején teljes átvilágítást. nem 
tudjuk, mi van a kft-vel, mi működik, hogy működik, mi az amit teljesített, és mit nem.  
Szerette volna, ha itt van a Hulitkai István ügyvezető úr.  
 
Kormos Krisztián polgármester:  
Az egyeztetési pozíció miatt a számviteli oldalt is át kell tekintenie. Azt szeretné elérni, hogy 
a tartozás állományból az önkormányzat a legjobban jöjjön ki.  
 
 
Karácsonyi díszvilágítás beszerzése 
 
Kormos Krisztián polgármester:  
Korábbi években olyan döntés született, hogy minden évben szánjunk egy bizonyos összeget 
karácsonyi díszvilágításra, a településünk szépítése érdekében.  Felhatalmazást kérne bruttó 
250 eFt összegű karácsonyi világító berendezések beszerzésére. A lehető legjobb 
árajánlatokat próbáltuk beszerezni, jövő hét végén már le tudnák szállítani az eszközöket, 
egyeztetés alatt áll, mi az, ami kellene. Szerinte a karácsonyi díszvilágítás színe a fehér és a 
sárga, ezekben a színekben gondolkodik, továbbra mi az amit gazdaságosan tudunk 
működtetni. Egyeztetni szeretne ez ügyben, bejárásra kerülne sor. A régi karácsonyi 
díszvilágítást  átnézeti.  
 
Magyar János képviselő:  
Ízlésesen legyen feltéve a díszkivilágítás, és ne csak az Alkotmány úton legyen.  
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Kormos Krisztián polgármester:  
Egyetért-e a képviselő-testület azzal a javaslattal, hogy ebben az évben karácsonyi 
díszvilágításra bruttó 250 eFt-ot szánjunk? 
 
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:  
 
174/HÖK/2010.(XI.25.) számú határozat: 
 
Tárgy: Karácsonyi díszvilágítás beszerzése  
 
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértett azzal, 
hogy 2010. évben  bruttó 250.000 Ft értékben bővítsék a meglévő közterületi díszvilágítási 
eszközöket, és folyamatos bővítésre kerüljön sor. 
Felhatalmazza a Polgármestert a díszvilágítási eszközök megrendelésére.  
 
Határidő: értelemszerűen 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Tájékoztatás Vis maior pályázatról  
 
Kormos Krisztián polgármester:  
A benyújtott vis maior  pályázatra 5 M Ft-ot kaptunk, a Vörösmarty  és a Csurgós út 
helyreállítására. A Vörösmarty úton  a rézsű megtámasztása a legfontosabb dolog, és az út  
szakaszos aszfalt burkolat helyreállítása. Az eredeti pályázatban a Vörösmarty út teljes 
aszfaltozása szerepelt.  A konkrét árajánlat bekérése folyamatban van, decemberben 
befejeződik, ha az időjárás közbe nem szól. A Csurgós úton kisebb  aszfaltozási munkát 
tudunk elvégezni. Ehhez kapcsolódóan tájékoztatásként elmondja, a költségvetésben be van 
tervezve útjavításra pénzügyi keret. Település bejárás során látta, hogy  hol a legégetőbb a 
helyzet, próbál fontossági sorrendet felállítani. A Hasznos telepre nem tudott a mentő sem 
bemenni, ezt már betonnal megcsináltatta. A Karácsonylova utcában is fognak betonozni.  
 
Dorkó György képviselő:  
Aszfalt tartósabb, mint a betonozás, nem lenne jobb? 
 
Kormos Krisztián polgármester:  
A hideg aszfalt olcsóbb, de elég bonyolult technológiai eljárás kell hozzá. A meleg aszfalt 
drága, ettől mi olcsóbban tudunk betont készíteni a saját embereinkkel.  
Tájékoztatásul el szeretné mondani, hogy a befektető céggel aláírásra került a 
szándéknyilatkozat, aminek örül, bízik abban, hogy minden rendben fog menni.  
 
Idősek napi rendezvénye 
 
Kormos Krisztián polgármester:  
Az Idősek napi rendezvényét  18 eFt-tal szaladtuk túl, kéri a kifizetett összeg jóváhagyását.  
 
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:  
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175/HÖK/2010. (XI.25.) számú határozat: 
 
Tárgy: Idősek napja 
 
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése, hogy  a 2010. 
októberében megrendezésre kerülő Idősek napjára a 127/HÖK/2010. (VIII.17.) számú 
határozattal megállapított 100.000 Ft összegű támogatást  - 118.000 Ft-ra módosítja – a 
2010. évi költségvetés „Béke Művelődési Ház programszervezés” költséghely terhére.  
     
Felelős: Polgármester 
 
Határidő: értelemszerű 
 
 
Városi Mikulás rendezvény 
 
Kormos Krisztián polgármester:  
Javasolja, a Városi Mikulás napi rendezvényre  ebben az évben 50.000 Ft-ot engedélyezzünk 
a ’Hóember ajándéka’ című műsort, ami a Béke Művelődés Házban lenne megtartva 2010. 
december 3-án, pénteken.   Egyetért-e a javaslattal a képviselő-testület?  
 
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:  
 
176/HÖK/2010. (XI.25.) számú határozat: 
 
Tárgy: Városi Mikulás rendezvény  
 
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése, hogy   2010. december 
3-án a Béke Művelődési Házban  megrendezésre kerülő Városi Mikulás rendezvényre a 
’Hóember ajándéka’ című műsorra -  50.000 Ft összeg kifizetését engedélyezi  – a 2010 évi 
költségvetés terhére „Béke Művelődési Ház programszervezés” költséghely terhére. 
  
Felelős: Polgármester 
 
Határidő: értelemszerű 
 
 
Egyebek: 
 
Magyar János képviselő:  
A szilveszterről beszélgettünk már, 4000 Ft-ért lesz a vacsora a Táltos Fogadóban,  a 
képviselők felajánlottak erre a tiszteletdíjukból, a polgármester úr pedig a költségtérítéséből. 
A hivatali dolgozókat, intézményvezetőket, orvosokat, alapítvány elnökeit  meghívnánk, 
együtt töltenénk velük a  szilvesztert. A házastársaktól 1000 Ft-ot szednénk be, egyéb 
vendégeknek pedig 4000 Ft-ot kell befizetni. A bort rendezi, a sör és rövid ital ott lesz a 
helyszínen. Az lenne a kérése, jövő hét péntekig jelezze,  ki tud jönni, hogy tudjunk 
kalkulálni.  
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Sipos Sarolta képviselő:  
A télről már volt szó, jó lenne adventi sátrat csinálni, valamint jászolt az ünnepekre,  a 
kultúrház elé.  Elég szűkös az idő, de ha sikerülne megcsinálni az ácsolatot, a kollegái még 
meg tudnák varrni a ruhákat. 
 
 
Sági Tibor képviselő:  
Az adventi sátorhoz már 3 kecskét felajánlottak. A polgármester úr azt mondta, faanyagunk 
van, kicsit meggyorsítjuk, mert itt az adventi időszak. Csakis az ünnepre maradna a sátor.  
Megtöltjük a sátrat gyerekekkel is.  
 
Sipos Sarolta képviselő:  
Felmerült az iskolában a pedagógusok részéről, hogy egy szánkópályát kellene kijelölni, kicsit 
rendbe tenni, tisztítani, gaztalanítani. Ami idáig volt, az be lett  kerekítve, nincs hol szánkózni 
a tanulóknak szünetben, tornaórán. Kér egy közeli helyet kialakítani nekik, szánkónk van, ki 
tudnának menni az iskolások a hegyoldalba. Oda gondolták, a hely kialakítását,  ahol a 
Borsodnádasd tábla van, a hegyen valahol. Kéri a segítséget ebben.  
 
Sági Tibor képviselő:  
A gyerekek mondták, hogy a kettős kereszttel nagyon nagy baj van, talán villám csapott bele, 
rettenetesen rossz állapotban van.  
 
Kormos Krisztián polgármester:  
Utána fog nézni, hol lehet megfelelő  szánkópályát kialakítani a városban a  tanulóknak, 
családoknak, és megnézi a kettős keresztet is, hogy milyen állapotban van.   
Más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért az ülést bezárta.  
 
Sági Tibor képviselő:  
Az önkormányzat SZMSZ-e rendelkezik arról, hogy a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség 
ellenőrzésére a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság felelős. Tájékoztatja a Képviselő-
testületet, hogy a képviselők és a polgármester úr vagyonnyilatkozattételi kötelezettségüknek 
a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tettek. Összeférhetetlenség fennállásáról nincs 
tudomása.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 

Kormos Krisztián                                                     Burkovics Róbert  
  Polgármester                                                                  jegyző   

 
 
 
 
 
 
 
                Magyar János                                                         Sipos Sarolta  
           Jegyzőkönyv-hitelesítő                                     jegyzőkönyv-hitelesítő  


