Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. szeptember 30. 16.30 órától – 17.00 óráig a
Képviselő-testület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kelemen Tünde és Pallagi László 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 Pallagi László 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 2014-2020 programozási időszak pályázatainak előkészítésére, tervezési díjak
vállalására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
2. Egyebek
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat 2014-2020 programozási időszak pályázatainak előkészítésére, tervezési díjak
vállalására
Kormos Krisztián polgármester:
A 2014-2020-as időszakra való tekintettel nagy hangsúlyt kell fektetnünk a projektek
előkészítésére. Az önkormányzatunk a fejlesztési elképzeléseit továbbította a Megyei
Önkormányzat Terület-és vidékfejlesztési Osztálya felé. Összesen 31 projektötlet került
benyújtásra 3,8 Mrd Ft támogatási igénnyel. Természetesen nem áll rendelkezésre ennyi
forrás, ezért a projektötleteinket priorizáltuk a valós igény, az előkészítettség, a
munkahelyteremtés és a fejlesztő funkció közéletben betöltött szerepe alapján. Az előre sorolt
projektek között szerepel a Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása az egykori „Jegyzői Ház”ban, városközponti pihenőpark-piactér fejlesztése, Idősek Otthona kialakítása
Borsodnádasdon, ravatalozók felújítása, Molnárkalács sütés hagyománya és az ahhoz
kapcsolódó programok, játszóterek kialakítása Borsodnádasdon, Mocsolyás városrészt a
központtal összekötő kerékpárút kialakítása. A közelmúltban felmerült tervezési feladatok és
annak költségei voltak a piac kialakítás tanulmányterve, zöldséges és molnárkalács árusító
pavilon engedélyes terve, a ravatalozók felújításának engedélyes tervei, a fitnessterem
kialakítás engedélyes terve, a Mesekert Óvoda bővítés engedélyes terve. A közeljövőben
felmerülő tervezési feladatok és azok költségei a Helytörténeti Gyűjtemény kialakítás kiviteli
tervének átdolgozása, a városközponti pihenőpark-piactér fejlesztési terve, a piactéri
összekötő út, a kerékpárút engedélyes terve. A költségek nem haladják meg a közbeszerzési
értékhatárt, mert a kerékpárút építési engedélyezési tervét és a geodéziai felmérést nem kell
belevenni a tervezési díj jóváhagyása és a tervezési feladatokra a tervező kiválasztásával
összköltségekbe. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
önkormányzati fejlesztések tervezési díjainak utólagos jóváhagyását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
önkormányzati fejlesztések tervezési díjainak utólagos jóváhagyásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
76/2015.(IX.30.) számú határozat
Tárgy: Önkormányzati fejlesztések tervezési díjának utólagos jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Polgármester
utólagos beszámolóját elfogadva az önkormányzati fejlesztési elképzelések alább felsorolt
tervezési díjait utólagosan jóváhagyja:
Tervezési feladat

Tervezési díj

Piac kialakítás tanulmányterve – Viszoki és Társa Kft.

200.000 Ft + Áfa

Nyitott árusító pavilon ép.eng.terv módosítása – Viszoki és Társa Kft

100.000 Ft + Áfa

Zöldséges árusító pavilon ép.eng.terve – ÁZSIÓ 2000 Kft.

350.000 Ft + Áfa
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Molnárkalács árusító pavilon ép.eng.terve – ÁZSIÓ 2000 Kft.

350.000 Ft + Áfa

Temető úti ravatalozó ép.eng.terve – ÁZSIÓ 2000 Kft.

400.000 Ft + Áfa

Balatoni úti ravatalozó ép. eng.terve – ÁZSIÓ 2000 Kft.

400.000 Ft + Áfa

Fitnessterem kialakítás ép.eng.terve – ÁZSIÓ 2000 Kft.

420.000 Ft + Áfa

Mesekert Óvoda bővítése ép.eng.terve ÁZSIÓ 2000 Kft.

650.000 Ft + Áfa

Összesen:

2.870.000 Ft + Áfa

Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
önkormányzati fejlesztések feladataira a tervező kiválasztását, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2015.(IX.30.) számú határozat
Tárgy: Önkormányzati fejlesztések tervezési feladataira a tervező kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a felsorolt
önkormányzati fejlesztési elképzelések tervezési feladatainak elvégzésére az alábbi tervezők
ajánlatát fogadja el:
Tervezési feladat

Tervezési díj

Helytörténeti Gyűjtemény kialakítás kiviteli terv átdolgozás – ÁZSIÓ 2000
Kft.

900.000 Ft + Áfa

Piactér komplex fejlesztési terve – ÁZSIÓ 2000 Kft.

4.200.000 Ft+Áfa

Piac összekötőút ép.eng.terve – CSG Ride-Plan Mérnöki Iroda Kft.

250.000 Ft + Áfa

Piac összekötőút geodéziai felmérése – Miskolci Földmérő Kft.
Kerékpárút ép.eng.terve – CSG Ride-Plan Mérnöki Iroda Kft.
Kerékpárút geodéziai felmérése – Miskolci Földmérő Kft.
Összesen:

55.000 Ft + Áfa
600.000 Ft + Áfa
85.000 Ft + Áfa
6.090.000 Ft + Áfa

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tervezők megbízására, az építési
engedélyezési hatósági eljárások lebonyolítására, nyilatkozatok megtételére, a hatósági
eljárásokban keletkezett dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Sági Tibor Alpolgármester Úrnak volt egy javaslata a bizottsági ülésen, megkérem
tájékoztassa a testületet.
Sági Tibor alpolgármester:
A Helytörténeti Gyűjteménybe történő adományozással kapcsolatban volt egy javaslatom,
miszerint sokan adományoznak ide különböző tárgyakat, viszont van, aki azt idővel
visszakéri. Kérésem, hogy a képviselő-testület hozzon arra vonatkozóan egy határozatot, hogy
az adományozott tárgyak a saját tulajdonukat képezik, kérelem esetén az önkormányzat
visszaszolgáltatja, illetve bízzon meg engem a képviselő-testület, hogy készítsek egy listát a
Helytörténeti Gyűjteményben található tárgyak tulajdonjogáról.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
helytörténeti Gyűjteménybe adományozott tárgyakkal kapcsolatos határozat elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Helytörténeti
Gyűjteménybe adományozott tárgyakkal kapcsolatos határozattal, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
78/2015.(IX.30.) számú határozat
Tárgy: Helytörténeti Gyűjteménybe adományozott tárgyakkal kapcsolatos döntés
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Helytörténeti Gyűjteményben található tárgyak tekintetében az alábbi döntést hozza:
- garantálja az adományozók számára, hogy a letétbe adományozott tárgyaik saját
tulajdonukat képezik és kérelem esetén azt az önkormányzat visszaszolgáltatja.
- az önkormányzat megbízza Sági Tibort, hogy az új (Borsodnádasd, Köztársaság úti)
kiállítás létrehozataláig készítsen leltárt a gyűjteményben található tárgyak
tulajdonjogáról.
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

Kelemen Tünde
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Pallagi László
jegyzőkönyv hitelesítő

