Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. október 8. 17.00 órától – 18.00 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
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető – jelen van
Dr. Csuzda Gábor pályázati ügyintéző – jelen van
Hídvégi Miklós – jelen van
Simkó György – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dorkó György és Kovács Attila 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 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 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos
dokumentumok elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
2. Javaslat a Borsodnádasd Fitness Sport Egyesület megalakulására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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3. Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség közötti
támogatási megállapodás megtárgyalására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
4. Javaslat a Tudás Házának kialakítására Borsodnádasdon
Előadó: Hídvégi Miklós

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos
dokumentumok elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Megkaptuk a Kft. működésével kapcsolatos dokumentumokat, áttanulmányoztuk azokat. Az
elképzelés nem rossz, a lényeg, hogy három település összefog és a térséget fejleszti. Vannak
még kérdések, pontok a szerződés-tervezetekben – javaslom felkérni Jegyző Urat annak
átdolgozására és egy egyeztetési folyamatot követően javaslom annak újra tárgyalását.
Kérdezem a képviselő-testületet mi a vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Pallagi László képviselő:
Én is támogatom Polgármester Úr javaslatát, átdolgozás után tárgyaljuk újra az anyagot.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Nyugat-Borsodi
Területfejlesztési Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos dokumentumok átdolgozásával és
annak újratárgyalásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
79/2015.(X.08.) számú határozat
Tárgy: Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos
dokumentumok átdolgozása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt és a
polgármester, hogy egyeztetési eljárást folytasson le a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési
Nonprofit Kft. dokumentumaival kapcsolatban. A képviselő-testület az egyeztetési eljárást
követően tárgyalja a dokumentumokat.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd Fitness Sport Egyesület megalakulására
Kormos Krisztián polgármester:
Az edzőközpont munkálatai jelenleg is folynak. Pártoló tagként az önkormányzat is
megjelenne. Cél, hogy ez az egyesület működtesse a fitness termet, a konkrét költségeket még
nem látjuk (víz, gáz, egyéb), megítélésünk az, hogy a bevételek fedezni fogják a kiadásokat,
vélhetően sokan fogják majd a terem szolgáltatásait igénybe venni.
Burkovics Róbert jegyző:
Az alapelv, hogy mindenki számára fizetős lesz a szolgáltatás, megpróbáltuk a díjakat
arányosan elosztani. Az alapszabály még csak egy tervezet, nem kell most elfogadni, a
határozati javaslatban az szerepel, hogy felhatalmazást adunk arra, hogy az egyesület
székhelyének a Borsodnádasd 1603 hrsz-ú ingatlan kerüljön bejegyzésére. Ahhoz, hogy a
működés meg tudjon kezdődni, az egyesületet be kell jegyeztetni, ehhez pedig el kell fogadni
az alapszabályt. A fitness terem működését 2016. év elejétől tudná megkezdeni, ezen
időpontig fontos lenne kialakítani a működés feltételeit. A pályázat benyújtásakor vállalást
tettünk arra, hogy az edzőtermet folyamatosan működtetjük, melynek legegyszerűbb és
leghatékonyabb formája az egyesület. Javasoljuk a leendő sport egyesületet 10 alapító taggal
megalapítani. Az egyesület elnökévé ifj. Kovács Árpád, Borsodnádasd, Virág út 6. szám alatti
lakost javaslom. Az egyesület valamennyi tag és igénybevevő számára díjköteles szolgáltatás.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Fitness Sport Egyesület megalakulását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Borsodnádasd Fitness
Sport Egyesület megalakulásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80/2015.(X.08.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Fitness Sport Egyesület megalakulása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy támogatja a
Borsodnádasd Fitness Sport Egyesület létrehozását és pártoló tagként részt vesz benne.
A képviselő-testület hozzájárul, hogy az egyesület székhelye a Borsodnádasd 1603 hrsz-ú,
3671 Borsodnádasd, Munkácsy u. 21. szám alatti ingatlanon kerüljön bejegyzésre.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az egyesület megalakításával kapcsolatos
nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

4
3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség közötti
támogatási megállapodás megtárgyalására
Kormos Krisztián polgármester:
Borsodnádasdon szeretnék megrendezni az első IAA 3D világbajnokságot, melyhez a Magyar
Íjász Szövetség támogatást kér, nem is keveset. Az előzetes költségvetés az előterjesztés
mellékletét képezi, a költségvetés tartalmazza a bevételi oldalon a nevezési díjat, az Eleven
célok gyártója támogatását, illetve az általunk remélt támogatást, amely szükséges ahhoz,
hogy ez a bajnokság megrendezésre tudjon kerülni. Durván 31 M Ft tervezett költségről van
szó, a kiküldött megállapodás tervezetben minden információ benne van, az önkormányzatnak
ez 5,4 M Ft költséget jelentene. A szervezés az sok munkát igényelne tőlünk. Én alapvetően
támogatom, hiszen egy nagyszabású rendezvényről van szó, viszont nagyon fontos, hogy a
lakosság előtt is megállja a helyét. Kérném a képviselő-testület véleményét.
Pallagi László képviselő:
Kalkuláltunk-e azzal, hogy milyen egyéb munkákat kellene az önkormányzatnak elvégeznie
ahhoz, hogy ez a rendezvény megrendezésre kerüljön? Gondolok itt a megközelíthetőségre,
utak felújítására, egyéb költségekre. Én ezt jelen pillanatban nem tartom elfogadhatónak és
támogathatónak.
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztassuk a Magyar Íjász Szövetséget, hogy a képviselő-testület megtárgyalta a
Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség közötti támogatási
megállapodást, áttekintettük a költségvetést és az önkormányzat anyagi helyzetére való
tekintettel, nem tudja támogatni a világbajnokság megrendezését Borsodnádasdon az
anyagban szereplő feltételekkel. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és azt a döntést hozta, hogy nem támogatja a Magyar
Íjász Szövetség és a Borsodnádasd Város Önkormányzata közötti támogatási megállapodás
megkötését.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy nem
támogatja a Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség közötti
támogatás megállapodását, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
81/2015.(X.08.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség közötti
megállapodás
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy nem támogatja a
Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség közötti megállapodás
megkötését, ugyanis a település anyagi és infrastrukturális helyzete ezt nem teszi lehetővé. A
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képviselő-testület megtisztelőnek érzi, hogy a Magyar Íjász Szövetség részéről a
világbajnokság megrendezése kapcsán Borsodnádasd Város került megkeresésre.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Tudás Házának kialakítására Borsodnádasdon
Kormos Krisztián polgármester:
Szeretettel köszöntöm Simkó György és Hídvégi Miklós Urakat, akik ismertetnék egy
lehetséges együttműködési kapcsolat kialakítását, melynek keretében egy 3D-s tervező
tudásközpontot szeretnének kialakítani Borsodnádasdon. Átadnám a szót.
Hídvégi Miklós:
A 3D tudásközpont a világon egyedülálló lehetőség lenne az abban részt vevők számára. Egy
oktatóközpont kialakításán dolgozunk, mely segítéségével olyan tudásra tennének szert a
fiatalok, amivel a világ cégeinek tudnának számítógép segítségével bedolgozni. A közös
együttműködés lényege, hogy mi, mint vállalkozók biztosítanánk az oktatókat és a
technológiát, annak a szoftver részét. Az önkormányzat pályázatból biztosítaná a helységet, a
hardvereket, illetve az oktatók bérét. A hallgatók ingyen tudnák az ismeretanyagot
megszerezni.
Kormos Krisztián polgármester:
Megköszönöm a tájékoztatást. Arra kérem az urakat, hogy a pályázat összeállításához üzleti
tervet szíveskedjenek készíteni, illetve a hivatal pályázati irodájával együttműködni.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Dorkó György
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Kovács Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

