Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. március 30. 17.30 órától – 19.00 óráig a Képviselőtestület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő

Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető – jelen van
Csuzda Gábor pályázati ügyintéző – jelen van
Nagy Anett intézményvezető – jelen van

Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dorkó György és Sági Tibor képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Dorkó György 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 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1.

Javaslat az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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2.

Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 6/2014.(III.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

3.

Javaslat az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2015.” című
pályázat benyújtására és az önrész vállalására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

4.

Javaslat a Borsodnádasd 535, 534/1, 533 hrsz-ú ingatlanok telekegyesítésére és az
ingatlan-nyilvántartásban való átjegyeztetésre
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

5.

Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzata
programjának elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

2015-2019

közötti

gazdasági

6. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
7. Javaslat a 2015. évi civil szervezetek részére történő pályázati kiírásra
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
8.

Javaslat a KEHOP-2.2.1-14 Szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés
pályázati konstrukció keretében a „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és
kezelése” című projekthez a Polgármester általános jellegű felhatalmazására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

9.

Javaslat a borsodnádasdi általános iskolában megvalósítandó villanyszerelési
munkálatokhoz a kivitelező kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

10. Egyebek
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Kormos Krisztián polgármester:
2015. március 5-én új törvényi rendelkezés lépett hatályba a szabadtéri tűzgyújtás, nyílttéri
égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan. A település adottságait figyelembe véve
Borsodnádasd belterületén kerti hulladékot égetni nem lehet. A rendelet megalkotásakor
mérlegelni kell, hogy a beltéri tűzgyújtást milyen mértékben korlátozza be. Nyári időszámítás
szerinti időszakban 11-20 óra között és téli időszámítás szerinti időszakban 10-17 óra között
vasárnap és ünnepnapok kivételével – engedélyezett. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendelet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 6/2014.(III.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Minden év március 31-ig a képviselő-testületnek meg kell állapítani a személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális térítési díjakat, mely térítési díj a szociális ellátások ellenértékeként
megállapított összeg. A korábbi években a térítési díjakat úgy kellett megállapítani, hogy a
szolgáltatás önköltségéből le kellett vonni az állami támogatás összegét, idén viszont nem kell
levonni. Ezáltal rugalmasabb térítési díj számítási mód alakult ki. A személyi térítési díjak
megállapításánál figyelembe lett véve, hogy kinek mennyi a jövedelme, az idősek 70 %-ának
60.000 és 120.000 Ft között van a havi jövedelme, az ő esetükben kis mértékű emelésre kerül
sor. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 6/2014.(III.28.) önkormányzati rendelet módosítását, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendelet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 6/2014 (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2015.” című
pályázat benyújtására és az önrész vállalására
Kormos Krisztián polgármester:
A hivatal korábban tervezte a Táncsics úti óvoda újranyitását, melynek terveit 2014-ben
elkészíttette. Akkor egy csoport kialakításával terveztünk, mely 56,5 M Ft-ba kerülne.
Azonban, mivel a településen a kimutatható férőhelyhiány 42 fő, ezért az egy csoport
kialakítása nem oldaná meg a férőhelyhiány kielégítést. A jelenlegi Mesekert Óvoda bővítése
sokkal kedvezőbbnek mutatkozik, hiszen az épület rendelkezik kiegészítő helységekkel,
tornaszoba, orvosi szoba, óvodaudvar, így tulajdonképpen csak két csoportszoba, kiszolgáló
öltözők, mosdók kialakítása szükséges. Amikor ez a pályázat megjelent, tervet készíttettünk a
jelenlegi óvoda két csoporttal történő bővítésére, ami a költségbecslés szerint 60 M Ft-ba
kerülne. Vannak még egyéb költségek is, bútorok, fejlesztő eszközök, tervek, közbeszerzés
költségei, mely további 9,2 M Ft-ot tesznek ki. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
„Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2015.” című pályázat benyújtását és
az önrész vállalását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2015.” című pályázat benyújtásával
és az önrész vállalásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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14/2015.(III.30.) számú határozat
Tárgy: „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2015.” című pályázat
benyújtása és az önrész vállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások
támogatása 2015.” pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be.
A projekt címe:

A Borsodnádasdi Mesekert Óvoda kapacitásbővítése

A fejlesztés helyszíne: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 11. Hrsz: 535
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Beruházás összköltsége (Ft)
ebből építési és egyéb költség
eszközbeszerzés költsége
Pályázat keretében igényelt támogatás (Ft)
Támogatás aránya az összköltséghez képest (%)
Vállalt önerő nagysága (Ft)
Vállalt önerő aránya az összköltséghez képest (%)

2015.
69.496.877 Ft
66.240.660 Ft
3.256.217 Ft
63.000.000 Ft
90,65 %
6.496.877 Ft
9,35 %

Borsodnádasd Város Önkormányzata a tárgyi projekthez vállalt 6.496.877 Ft önerőt a
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) sz.
rendelet 1.2. sz. melléklet 2.sz táblázat 1.19. Általános Tartalékok terhére biztosítja.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtását utólagosan jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati szakaszban, és a
pályázat nyertessége esetén a projekt lebonyolításában eljárjon.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: polgármester

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd 535, 534/1, 533 hrsz-ú ingatlanok telekegyesítésére és az
ingatlan-nyilvántartásban való átjegyeztetésre
Kormos Krisztián polgármester:
Az óvoda és az iskola fejlesztési elképzeléseinek előkészítését a hivatal elkezdte. Az
intézmény bővítéséhez a Borsodnádasd 535, 534/1 és 533 hrsz-ú ingatlanok összevonására
lenne szükség. A jelenlegi óvoda, iskola konyhaépületek az 533 hrsz-ú telken vannak, aminek
beépítettsége 29%. Ezek az ingatlanok az önkormányzat tulajdonában vannak. Ehhez a
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képviselő-testület felhatalmazása szükséges. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd 535, 534/1 és 533 hrsz-ú ingatlanok telekegyesítését.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés
szerinti Borsodnádasd 535, 534/1 és 533 hrsz-ú ingatlanok telekegyesítésével, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
15/2015.(III.30.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd, 535, 534/1, 533 Hrsz-ú ingatlanok telekegyesítése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Mesekert
Óvoda és a Móra Ferenc Általános Iskola jövőbeli bővítése érdekében a Borsodnádasd, 535,
534/1, 533 Hrsz-ú ingatlanokat telekalakítás keretében egyesíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Változási Vázrajzok elkészítését
végző földmérő megbízására, a telekalakítással és ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos
hatósági eljárások lebonyolítására, nyilatkozatok megtételére, a hatósági eljárásokban
keletkezett dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város
programjának elfogadására

Önkormányzata

2015-2019

közötti

gazdasági

Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet és döntött abban, hogy jelen testületi ülésen
nem fogadja el a Gazdasági Programot, hanem a következő két héten belül nyílt beszélgetés
keretében újratárgyalja a napirendet. Cél lenne, hogy újabb javaslatok kerüljenek abba.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a
2015-2019 közötti gazdasági programot jelen testületi ülésen nem fogadja el, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
16/2015.(III.30.) számú határozat
Tárgy: 2015-2019 közötti Gazdasági Program tárgylása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta a 2015-2019. évi Gazdasági
Programot, az abban foglaltakkal egyetért, de végső elfogadása előtt azt újra tárgyalja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

6. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési tervének
elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Törvényi rendelkezés alapján minden év március 31. napjáig közbeszerzési tervet kell
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. Az önkormányzat ajánlatkérőnek minősül.
A közbeszerzési terv elkészült, az előterjesztés mellékletét képezi. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési tervének elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Pallagi László képviselő:
Törvényi kötelezettségünk, el kell fogadni.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az elterjesztés szerinti
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési tervének elfogadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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17/2015.(III.30.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy
Borsodnádasd Város Önkormányzat melléklet szerinti 2015. évi közbeszerzési tervét
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

7. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2015. évi civil szervezetek részére történő pályázati kiírásra
Kormos Krisztián polgármester:
Az államháztartáson kívüli források átadás-átvételéről szóló rendelet alapján pályázatot kell
kiírni a civil szervezetek részére nyújtandó támogatások igényléséhez. A költségvetésben
szereplő előirányzatot két részre javasoljuk bontani, ezáltal két beadási határidőt tűznénk ki a
pályázatok benyújtására. Így a megítélt támogatást az önkormányzatnak nem szükséges az év
elején kifizetni, a pályázó szempontjából pedig azért kedvező, mert az év közben felmerülő
esetleges költségekre is nyújtható lesz be támogatási kérelem. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2015. évi civil szervezetek részére történő pályázati kiírást.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Csuzda Gábor pályázati ügyintéző:
A pályázat két körben kerül benyújtásra, az első kör beadási határideje 2015. április 15, a
másik köré 2015. szeptember 15.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés
szerinti 2015. évi civil szervezetek részére történő pályázati kiírással, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2015.(III.30.) számú határozat
Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek 2015. évi támogatására
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a melléklet
alapján pályázatot ír ki a civil szervezetek 2015. évi támogatására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

8. Tárgyalt napirend:
Javaslat a KEHOP-2.2.1-14 Szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés pályázati
konstrukció keretében a „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és kezelése” című
projekthez a Polgármester általános jellegű felhatalmazására
Kormos Krisztián polgármester:
A Nemzeti Fejlesztési Programiroda elvárása a gyorsabb előrehaladás érdekében a
szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban az, hogy a polgármester általános
jellegű felhatalmazást kapjon a döntések meghozatalára. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
KEHOP-2.2.1-14 Szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés pályázati konstrukció
keretében a „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és kezelése” című projekthez a
Polgármester általános jellegű felhatalmazását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
KEHOP-2.2.1-14 Szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés pályázati konstrukció
keretében a „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és kezelése” című projekthez a
Polgármester általános jellegű felhatalmazásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
19/2015.(III.30.) számú határozat
Tárgy: KEHOP-2.2.1-14 Szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés pályázati
konstrukció keretében a „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és kezelése”
című projekthez a Polgármester általános jellegű felhatalmazása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testüete döntött abban, hogy a KEHOP-2.2.114 Szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés pályázati konstrukció keretében a
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„Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és kezelése” című projekthez a zökkenőmentes és
gyorsabb előrehaladás érdekében felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó döntések
meghozatalára, a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint az ügyben keletkező
szerződések, iratok aláírására.
A projektben meghozott döntésekről, kialakult körülményekről a Polgármester a képviselőtestületet a lényeges körülmény bekövetkezését követő ülésen, vagy különösen fontos kérdés
felmerülését követően haladéktalanul tájékoztatja.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

9. Tárgyalt napirend:
Javaslat a borsodnádasdi általános iskolában megvalósítandó villanyszerelési
munkálatokhoz a kivitelező kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Az Általános Iskolára napelem rendszer telepítése tárgyú projekt előrehaladása érdekében
szükségesség váltak villanyszerelési munkálatok elvégzése és a kivitelező kiválasztása. Ezek
a költségek a projektben nem elszámolható költségek. Három cég adott ajánlatot, a
legkedvezőbbet a Fáklya Kft. adta 836 369 Ft + áfa összegben. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
borsodnádasdi általános iskolában megvalósítandó villanyszerelési munkálatokhoz a
kivitelező kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
borsodnádasdi általános iskolában megvalósítandó villanyszerelési munkálatokhoz a
kivitelező kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/2015.(III.30.) számú határozat
Tárgy: A
borsodnádasdi
általános
iskolában
munkálatokhoz a kivitelező kiválasztása

megvalósítandó

villanyszerelési

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
borsodnádasdi általános iskolában megvalósítandó villanyszerelési munkálatok elvégzése
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tárgyú beszerzés során, az eljárásban kialakult ajánlati árra tekintettel, nettó 836.369 Ft
keretösszeget határoz meg a villanyszerelési tevékenység kivitelezésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tárgyalás során kialakult összességében
legkedvezőbb ajánlat alapján a szerződés megkötésére.
A kialkudott legkedvezőbb ár tekintetében Borsodnádasd Város Önkormányzata az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendeletében
tervezett tartalékok terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

10. Tárgyalt napirend:
Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Nagy Attila borsodnádasdi lakos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy meg
szeretné vásárolni az önkormányzat tulajdonában lévő 296/20, 296/21 és 296/23 hrsz-ú
ingatlanokat, melyeket egyébként jelenleg is használ. A 296/23 hrsz-on épület is található. A
296/22 hrsz-ú ingatlan az ő tulajdonában van. Felajánlotta a 296/45, 296/46 és 296/49-51.
hrsz-ú ingatlanokat cserébe, viszont megállapítottuk, hogy ezeket mezőgazdasági termelésbe
nem lehet bevonni.
Pallagi László képviselő:
A kérelemben leírt hrsz-ú területeket Nagy Attila egyébként is használja. Ingatlan
értékbecslővel értékeltessük fel a területeket.
Kormos Krisztián polgármester:
Ne zárkózzunk el a 296/20, 296/21 és 296/23 hrsz-ú ingatlanok értékesítésétől, az értékbecslő
értékelése után térjünk vissza rá. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Nagy Attila 296/20, 296/21 és 296/23 hrsz-ú ingatlanok adásvételi kérelmével kapcsolatos
intézkedést.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés
szerinti Nagy Attila részére a 296/20, 296/21 és 296/23 hrsz-ú ingatlanok adásvételével
kapcsolatos válaszlevél megküldésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2015.(III.30.) számú határozat
Tárgy: Nagy Attila 296/20, 296/21, 296/23 hrsz-ú ingatlanok adásvételi kérelme
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Nagy Attila
Borsodnádasd, Engels út 68. szám alatti lakos ingatlanvásárlási, valamint a 328 hrsz-ú és 330
hrsz-ú területcserére vonatkozó kérelmeit.
Felhatalmazza a polgármester a melléklet szerinti válaszlevél kérelmező részére történő
megküldésére. (levél csatolva)
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 2.

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzathoz bejelentés érkezett Kalas Sándor Borsodnádasd, Dózsa György út 11.
szám alatti lakos részéről, miszerint a házuk megroggyant, életveszélyesé vált. Az
önkormányzat felajánlotta, hogy megveszi az ingatlant 400.000 Ft összegért. A műszaki
ügyintéző kolléga a helyszínen járt és megállapította, hogy valóban életveszélyes az épület. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Kalas Sándor Borsodnádasd 476 hrsz-ú ingatlanának megvásárlását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület Kalas Sándor
Borsodnádasd, 476 hrsz-ú ingatlanának megvásárlásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
22/2015.(III.30.) számú határozat
Tárgy: Kalas Sándor Borsodnádasd, 476 hrsz-ú ingatlan adásvételi ügye
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Kormos
Krisztián polgármester, Kalas Sándor Borsodnádasd, Dózsa Gy. u. 11. szám alatti lakos
tulajdonát képező Borsodnádasd belterület 476 hrsz-ú „kivett lakóház udvar” megnevezésű,
332 m2 térmértékű ingatlan megvásárlásával kapcsolatos eljárásban a Borsodnádasd Város
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Önkormányzatát képviselje és az ingatlan vásárlásról készült adásvételi szerződés aláírását
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Érsek Orsolya védőnő kérelmet nyújtott be az önkormányzatunkhoz, melyben támogatást kér
8 fő 8. évfolyamot végző leánytanuló HPV elleni védőoltás beadás költségének
finanszírozására. Ennek költsége 16.900 Ft. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
Általános Iskolás 8. évfolyamot végző leánytanulók HPV elleni védőoltás költségének
finanszírozását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az Általános Iskolás 8.
évfolyamot végző leánytanulók HPV elleni védőoltás költségének finanszírozásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/2015.(III.30.) számú határozat
Tárgy: Általános Iskolás 8. évfolyamot végző leánytanulók HPV elleni védőoltásának
támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy támogatja Érsek
Orsolya védőnő kérelmét, miszerint 16.900 Ft keretösszeg erejéig támogatja 8 fő 8.
évfolyamot végzett leánytanuló HPV elleni védőoltás beadását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 30.
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Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület kérelemmel fordult az önkormányzat felé, melyben
leírják, hogy 2015. április 25-én Tavaszi Bált szeretne szervezni. A programot a
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár Nagytermében szeretnék lebonyolítani, melyhez
kérik a terem részükre történő biztosítását, valamint a terembérleti díj elengedését. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület terembérleti kérelmének támogatását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Jövő
Borsodnádasdjáért Egyesület terembérleti kérelmének támogatásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2015.(III.30.) számú határozat
Tárgy: A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület terembérleti kérelme
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy támogatja a Jövő
Borsodnádasdjáért Egyesület kérelmét, miszerint 2015. április 25-én a Borsodnádasdi
Közösségi Ház és Könyvtár épületét ingyenesen rendelkezésre bocsátja a Tavaszi Bál
megrendezéséhez.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
2015. január 28.-án alakult meg és kezdte meg munkáját Borsodnádasdon a Karitász Csoport.
Azzal a kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy 2015. április 10-én jótékonysági
Keresztény Bált szerveznének a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár Nagytermében,
melyhez kérik a terembérleti díj elengedését. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
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Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Karitász Csoport által szervezett Keresztény Bál terembérleti kérelmét.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Egyetért-e a képviselő-testület a Karitász
Csoport által szervezett Keresztény Bál terembérleti kérelmének támogatásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25/2015.(III.30.) számú határozat
Tárgy: A Karitász Csoport terembérleti kérelme
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy támogatja
Karitász Csoport kérelmét, miszerint 2015. április 10-én a Borsodnádasdi Közösségi Ház és
Könyvtár épületét ingyenesen rendelkezésre bocsátja a Keresztény Bál megrendezéséhez.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

Dorkó György
jegyzőkönyv hitelesítő

Sági Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

