Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától – 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Dorkó György képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Sági Tibor alpolgármester
Távollévő önkormányzati képviselők 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
Csuzda Gábor pályázati ügyintéző – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kelemen Tünde és Kovács Attila 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 Kovács Attila 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 települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatás igényléséhez történő pályázat benyújtására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
2. Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás igényléséhez történő
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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3. Javaslat csoportos beszerzési eljárás lebonyolítására villamos energia beszerzésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
4. Javaslat a borsodnádasdi térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez a kivitelező
kiválasztására, valamint önerő biztosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
5. Javaslat a 191660 azonosítószámú, „Borsodnádasdi Edzőközpont kialakítása” című
projekthez kapcsolódó „Lakóház fitnessteremmé történő átalakítása” tárgyú építési
tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
6. Tájékoztató az önkormányzati rendészeti szerv megalakításának feltételeiről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
7. Javaslat a Borsodnádasdi Polgármesteri
elrendelésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

Hivatal

igazgatási

szünetének

8. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás
igényléséhez történő pályázat benyújtására
Kormos Krisztián polgármester:
A települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatásra. A mi önkormányzatunk is élne a lehetőséggel. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igényléséhez
történő pályázat benyújtását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatás igényléséhez történő pályázat benyújtsával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2015.(VII.23.) számú határozat
Tárgy: Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény 3.
mellékletének III.4. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására pályázat benyújtása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény 3. mellékletének III.4. pont
szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására
benyújtja kérelmét.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Polgármester

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás igényléséhez történő pályázat
benyújtására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzatunk a rendkívüli szociális támogatásra is be szeretné nyújtani a pályázatát.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében a
rendkívüli szociális támogatás igényléséhez történő pályázat benyújtását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében a
rendkívüli szociális támogatás igényléséhez történő pályázat benyújtásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2015.(VII.23.) számú határozat
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Tárgy: Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény 3.
mellékletének III.4. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatása keretén belül a rendkívüli szociális támogatás pályázatának
benyújtása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény 3. mellékletének III.4. pont
szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására,
ezen belül a rendkívüli szociális támogatáshoz benyújtja kérelmét.
Határidő: 2015. augusztus 15.
Felelős: Polgármester

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat csoportos beszerzési eljárás lebonyolítására villamos energia beszerzésére
Kormos Krisztián polgármester:
A villamos energia beszerzésre közbeszerzési eljárást kell kiírni. Az előterjesztés alapján
Borsodnádasd Város Önkormányzata és intézményei összes fogyasztási helye vonatkozásában
javasolnánk a csoportos közbeszerzési eljárást lefolytatni 2016. január 1-től 2017. december
31-ig. Ezáltal jelentős költséget takarítanánk meg. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
csoportos beszedési eljárás lebonyolítására villamos energia beszerzését.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2016-2017. évi villamos energia beszerzéssel, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2015.(VII.23.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzata 2016-2017. évi villamos energia beszerzése
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
Borsodnádasd Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában 2016-2017. villamos
energia évre a mellékelt ajánlatok elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatokat aláírja.
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.
A szerződés megkötése a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Irodájának a feladata.
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Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a borsodnádasdi térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez a kivitelező
kiválasztására, valamint önerő biztosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Három céget kértünk fel ajánlattételre, a ChipLand Számítástechnikai Kft-t, a BorsodWeb
Internetszolgáltató Kft-t és a Klick Computer Kft-t. A legkedvezőbb ajánlatot a ChipLand
Kft. adta, így a kialkudott legalacsonyabb ár bruttó 8.170.050 Ft. Pályázat keretében az
önkormányzat 7.465.349 Ft támogatást kapott, így azt szükséges kiegészíteni 704.701 Ft-tal.
Hét darab kamera kerül kihelyezésre a településen, ami havi kb. 55.000 Ft kiadást fog
jelenteni. Az ajánlatok a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
borsodnádasdi térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez a kivitelező kiválasztását, valamint
önerő biztosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
a borsodnádasdi térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez a kivitelező kiválasztásával, valamint
önerő biztosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2015.(VII.23.) számú határozat
Tárgy:A borsodnádasdi térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez a kivitelező kiválasztása,
valamint önerő biztosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
borsodnádasdi térfigyelő kamerarendszer kiépítése tárgyú beszerzés során, az eljárásban
kialakult ajánlati árra tekintettel, bruttó 8.170.050 Ft keretösszeget határoz meg a térfigyelő
kamerarendszer telepítésének 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 a tárgyi
projekthez vállalt 704.701 Ft önerőt a Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) sz. rendelet 6. sz. melléklet terhére biztosítja.
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Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 191660 azonosítószámú, „Borsodnádasdi Edzőközpont kialakítása” című
projekthez kapcsolódó „Lakóház fitnessteremmé történő átalakítása” tárgyú építési
tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre
felhívandók kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
A projekt előrehaladása érdekében kivitelező kiválasztása vált szükségessé, melyre három
ajánlattevőt kérnénk fel, a Reel-Pen Kft-t, a Tankina-Bau Kft-t és a Dairy-Ép Kft-t. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
191660 azonosítószámú, „Borsodnádasdi Edzőközpont kialakítása” című projekthez
kapcsolódó „Lakóház fitnessteremmé történő átalakítása” tárgyú építési tevékenység
kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók
kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti 191660
azonosítószámú, „Borsodnádasdi Edzőközpont kialakítása” című projekthez kapcsolódó
„Lakóház fitnessteremmé történő átalakítása” tárgyú építési tevékenység kivitelezőjének
kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
50/2015.(VII.23.) számú határozat
Tárgy: a „Lakóház fitnessteremmé történő átalakítása” tárgyú építési tevékenység
kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók
kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzata döntött abban, hogy a „Lakóház fitnessteremmé történő
átalakítása” tárgyú építési tevékenységgel összefüggésben a kivitelező kiválasztására
irányuló, a Kbt. 122. § (7) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli, egyszerű közbeszerzési
eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
1. REEL-PEN Kft. (3671 Borsodnádasd, Rákóczi u. 35.)
2. TANKINA -BAU Kft. (3141 Salgótarján, Farkasbükk út 4.)
3. DAIRY-ÉP Kft. (2112 Veresegyház Omega köz 1.)
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a közbeszerzési eljárás előkészítésére és
megindítására.
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Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

6. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató az önkormányzati rendészeti szerv megalakításának feltételeiről
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat számára nagyon fontos a közrend és közbiztonság helyi feladatairól történő
gondoskodás. Sajnos a Borsodnádasdon működő Polgárőrség intézkedési jogosítványai nem
elég széleskörűek. Felvetődött a rendészeti szerv felállításának lehetősége, mely a jelenleginél
bővebb jogkörrel, szélesebb eszközrendszerrel látná el feladatait. El kell dönteni, hogy
szükség van-e ilyen típusú rendészeti szervre a város közbiztonságának növelése érdekében és
hogy a város költségvetése elbír-e ilyen mértékű kiadást. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és nem támogatja az önkormányzati rendészeti szerv
megalakítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az önkormányzati
rendészeti szerv megalakításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2015.(VII.23.) számú határozat
Tárgy: Önkormányzati rendészeti szerv létrehozásának előkészítése
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató az
önkormányzati rendészeti szerv megalakításának feltételeiről” című előterjesztést és a
következő határozatot hozza:
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy az
önkormányzati rendészeti szerv létrehozásához szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre,
azt egy későbbi időpontban a testület újra meg fogja vizsgálni.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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7. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének elrendelésére
Kormos Krisztián polgármester:
Igazgatási szünet elrendelését tervezzük 2015. augusztus 8., 14., 17., 18., és 19. napokra. Az
igazgatási szünet idejére a távollévő köztisztviselők részére szabadság kerül kiírásra.
Ügyeletet fogunk tartani a Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünet ideje alatt. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének elrendelését.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének elrendelésével, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2015.(VII.23.) számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal augusztus havi igazgatási szünetének
elrendelése
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2015.
augusztus hónapban a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el
az alábbi napokon:
2015. augusztus 8. (szombat)
2015.augusztus 14. (péntek),
2015.augusztus 17. (hétfő),
2015.augusztus 18.(kedd),
2015.augusztus 19.(szerda).
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület kérelemmel fordult az önkormányzatunkhoz, melyben
2.000.000 Ft visszatérítendő támogatást kérnek. Az Egyesület az idén ünnepli jubileumi 10.
évfordulóját, melyet egy méltó rendezvény sorozattal ünnepelne meg a Családi Nap
keretében, ennek a megszervezéséhez kérik az összeget. 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
Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület visszatérítendő támogatásának biztosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület A Jövő
Borsodnádasdjáért Egyesület visszatérítendő támogatásának biztosítását, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2015.(VII.23.) számú határozat
Tárgy: A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület visszatérítendő támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jövő Borsodnádasdjáért
Egyesület kérelmét megtárgyalta és döntött abban, hogy a város kulturális életének
elősegítésének érdekében az Egyesület részére 2015. december 20-ig 2.000.000 Ft
visszatérítendő támogatást állapít meg a melléklet támogatási megállapodás alapján.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. július 30.

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A VIII. Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztivál szervezésével kapcsolatos feladatok ellátására
a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány részére 210.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújtanánk. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 210.000 Ft vissza nem
térítendő támogatását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a Pénzügyi Bizottság a Borsodnádasdi
Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 210.000 Ft vissza nem térítendő
támogatásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
54/2015.(VII.23.) számú határozat
Tárgy:Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány vissza nem
térítendő támogatása
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
alábbiak szerint:
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy az
önkormányzat a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány részére
210.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a melléklet támogatási megállapodás
alapján.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére és a
támogatás átadására.
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

Kelemen Tünde
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Kovács Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

