Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2017. január 30. 18.00 órától – 19.30 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Dorkó György képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető –jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Ferenczné Szabó Csilla pénzügyi ügyintéző – jelen van
Serege Istvánné óvodavezető – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kelemen Tünde és Sági Tibor 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 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1.

Javaslat a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

2.

Javaslat 2017. évi költségvetés irányelveinek meghatározására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

3.

Javaslat a polgármester illetményének megállapítására
Előterjesztő: Sági Tibor alpolgármester
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4.

Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Sági Tibor alpolgármester

5.

Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

6.

Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzatának STARTMUNKA programra
benyújtott pályázata önerejének támogatására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

7.

Javaslat a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében
megvalósítandó B típusú sportpark helyszínének kijelölésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

8.

Javaslat földgáz energia beszerzésére önkormányzati csoportos közbeszerzéshez
történő csatlakozással a 2017. október 1. és 2019. október 1. közötti időszakra
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

9.

Javaslat villamos energia beszerzésére önkormányzati csoportos közbeszerzéshez
történő csatlakozással 2018-2019
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

10. Javaslat a Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület részére
nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés
meghozatalára
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
11. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
12. Javaslat a VIS Major 318242 és 323075 azonosítószámú, „Csapadékvíz okozta
károk helyreállítása a Vörösmarty utcában és a Mocsolyási városrészen” tárgyú
építési tevékenységek kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
13. Javaslat a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése” című pályázat benyújtására és az önrész
biztosítása tárgyú, 110/2016.(XII.15.) sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
14. Egyebek
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda alapító okiratának módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat megkereste Jegyző Urat az óvoda egy borsodnádasdi
lakóhelyű óvodáskorú gondozottja vonatkozásában. Mivel az óvoda alapító okirata nem
tartalmazza az érzékszervi fogyatékos gyerekek ellátásának feladatkörét, ezért szükséges a
módosítás. Köszöntöm ülésünkön Serege Istvánné óvodavezetőt, megkérem tájékoztasson
bennünket ez ügyben.
Serege Istvánné óvodavezető:
Én is köszöntöm a Tisztelt Képviselőket. A gyermek 2 éve jár az intézménybe. Kezdetben
nagyon nehéz volt vele, viszont időközben sokat javult a helyzet, már van a kisfiúnak
hallókészüléke is. A szakértői vélemény heti 3 óra szurdopedagógiai fejlesztést és heti 1 óra
szenzoros szemléletű mozgásfejlesztést javasolt. Mivel nincsen szurdopedagógusunk a
fejlesztést az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
szurdopedagógusa végzi el, ahová a gyermek szülői kísérettel jut el.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda alapító okiratának módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi alapító okiratának módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2017.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Mesekert Óvoda alapító okiratának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Mesekert Óvoda alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát jóváhagyja.
A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a módosítás
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetésében járjon el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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2. Tárgyalt napirend:
Javaslat 2017. évi költségvetés irányelveinek meghatározására
Kormos Krisztián polgármester:
A 2017. évi költségvetést két fordulóban javasoljuk tárgyalni. Először is meghatároznánk az
irányelveket, majd ezt követően fogadnánk el februárban a költségvetést. A költségvetés
tervezése egy folyamat, mely elő lépéseként a Hivatal pénzügyi irodája elkezdi a tervezést,
majd ennek tükrében állítja össze a költségvetést. Az önkormányzati költségvetés jelentős
részét az állami támogatás teszi ki. A 2017. évi költségvetés tervezésénél figyelembe kell
venni a 2016. évi költségvetés teljesülését. Költségvetéssel kapcsolatos követelmény, hogy a
jogszabályban előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. A költségvetésben működési
hiány nem tervezhető, ezért önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi
fedezete a saját bevételből biztosítható. A Móra Ferenc Általános Iskola működtetése 2017.
január 1-től átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, viszont a
gyermekétkeztetési feladat nálunk maradt. Az már most látszik, hogy a szociális ágazat
bérnormatívája lesz a leggyatrább az idei évben. A kultúra nekünk 16-17 M Ft-os mínuszt
jelent úgy, hogy az állam ad egy kevés normatívát. Az orvosi ügyelet is egy fontos kérdés,
amivel komolyan foglalkoznunk kell. Felül kell vizsgálnunk döntéshozatali szinten BLASE
működését, a neki adott működési támogatást, a kerékpárosok támogatását. A konyha további
működését is át kell gondolni.
Burkovics Róbert jegyző:
Az volt a célunk, hogy most kicsit másképp tárgyaljuk a 2017. évi költségvetést, mint az
előző években. Ebben az előterjesztésben nincsenek benne azok a tételek, amelyek a
működési költségeket el tudják torzítani. A táblázatokban felsoroltuk azokat a normatívákat,
amelyeket a költségvetési törvény alapján odaadják nekünk időarányosan 12 hónapra
elosztva. A tavalyi évhez képest itt nagy változások nincsenek, egy jelentős tétel van, ami
változik, az a kiegészítő támogatás, ami 14 M Ft-ról felemelkedett első körben 35 M Ft-ra. Ez
az államnak az a költségvetési módosítása, amely alapján megnézték az egy főre jutó adóerő
képességet és mivel minket a legrosszabb kategóriába soroltak, ezért az első tételeket
megszorozták 30 %-kal, vagyis ezzel a tétellel többet fogunk kapni. Ez abból ered, hogy
nincsen helyi adó bevételünk. Jelen előterjesztésben nem szerepel a közfoglalkoztatás. A
szociális feladatok egyéb támogatása a korábbi években úgy működött, hogy a Szociális
Alapszolgáltatási Központ bizonyos %-ban finanszírozva volt, ezt a tételt mellé tettük, ebből
kifizettük a segélyeket és az összeg el is fogyott. Ezt az összeget akkor is megkapnánk, ha
nem lenne alapszolgáltatási központunk. Az adóbevételt nagyjából 21 M Ft-ra terveztük.
Felsoroltuk azokat a tételeket, amelyek normatíva alapján jár a településnek. Az óvoda le van
finanszírozva, itt túlfinanszírozás van, ami abból ered, hogy nincsen feltöltve a létszám,
viszont a különbözetet vissza kell fizetni. A Közösségi Ház és Könyvtárnál 3,7 M Ft-ot
kapunk és 14 M Ft-ot teszünk mellé, ami igencsak alul van finanszírozva. A hivatalnál hat
munkavállaló be van sorolva munkatörvénykönyvesnek, nekik a pályázatuk májusig szól,
hogy a továbbiakban tudunk-e pályázni rájuk azt nem lehet tudni. Vannak nagyobb
nagyságrendű tételek, ilyen a Sajó-Bódva Völgye, ami egy jelentősebb hozzájárulás volt 12 M
Ft-tal. Ez abból adódik, hogy amikor bevezették az rezsicsökkentést, a rezsicsökkentés
különbözetét az önkormányzatokkal megfizettette a Sajó-Bódva Társulás egy határozattal. Az
ügyelet igencsak alulfinanszírozott, a kistérség tett hozzá 7,5 M Ft-ot.
Pallagi László képviselő:
Egy jól összeállított anyagot kaptunk, ezáltal tisztábban látunk az intézmények működését
illetően. A házi segítségnyújtás, személyi gondozás egy sarkalatos dolog, egy kötelező
feladat, úgy gondolom, ha vannak erre ténylegesen rászorultak, ezen nekünk nem szabad
megszorításokat alkalmaznunk. A feladatok egy részét a járás elvitte a múlt évben, ezzel
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együtt a finanszírozást is, a létszám pedig maradt változatlan. Az orvosi ügyelet fenntartását át
kell gondolnunk. A társtelepülések nem fizetnek, nekünk ez nem jó.
Kormos Krisztián polgármester:
Az orvosi ügyeleti ellátás kötelező önkormányzati feladat, viszont alul van finanszírozva.
Pallagi László képviselő:
A civil szervezetek támogatására is azt mondom, hogy nem biztos, hogy nekünk keretösszeget
el kell erre különítenünk. Keményebben hozzá kell nyúlnunk egyes dolgokhoz.
Sági Tibor alpolgármester:
Az orvosi ügyelettel kapcsolatban emlékszem még rá annak idén, milyen keserves volt
létrehoznunk, a feltételeket megteremtenünk, én ragaszkodom hozzá, hogy lehetőségeinkhez
képest tartsuk meg. Ez egy biztonságérzet a település lakosainak, hogy van itt egy ilyen
szolgáltatás, ehhez ragaszkodjunk. Viszont az érintett társtelepülésektől, akik még nem
fizettek, mindenképpen be kell hajtatnunk a tartozást.
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető:
Mi rendszeresen küldjük a felszólító leveleket, mindhiába. Arló kivételével nem fizet más
település.
Sági Tibor alpolgármester:
Meg kell néznünk a lehetőségeket. Az óvoda ki van finanszírozva, az iskola is elkerült tőlünk.
A hivatalban dolgozók kevesebb létszámmal működtetik a település életét és dolgait és úgy
gondolom itt nincsen probléma, minden rendben megy. Az egészségügy 100 %-ot érint a
település lakosságát illetően, a családsegítés egy kiemelkedően jól működő terület, viszont ott
nem a lakosság 100 %-a az ellátott. A konyhára rengeteg gépet vásároltunk, sok pénzt
fektettünk oda, meg kell nézni annak a lehetőségét, hogy kiadjuk vállalkozásba. A kultúránál
nagyon fontos az ember függőség, a hogyan tovább a kérdés számomra. Ha az elkötelezettség
hiányzik, akkor nem érünk semmit. A Közösségi Ház és Könyvtár minden igényt kielégítő
intézmény felszereltségét, küllemét tekintve, ez egy minőség, sajnos a tartalmi munka
hiányzik belőle. A civilek sok esetben elégedetlenek, sokat panaszkodnak, pedig támogatjuk
is őket, helyet is biztosítunk részünkre. Rendezni kell a civilek és az önkormányzat közös
ügyeit. A civilekhez ragaszkodnunk kell, segítenünk kell nekik, mert ők önzetlenül dolgoznak
a településért.
Pallagi László képviselő:
Hozzunk létre egy kulturális tanácsot Borsodnádasdon, a civil szervezetek vezetői legyenek a
tagjai. Ez is egy lehetőség. Milyen bevételei vannak az önkormányzatnak?
Burkovics Róbert jegyző:
Az ingóságokból származó bérleti díj a gyógyszertártól érkezik, illetve a temetődíjakból, a
földbérlet minimális összeg, a piactérből sem sok származik, ami nagyobb tétel, az a
Közösségi Házban lévő rendezvényekből ered. Sajnos az adóban nagyon sok a
kintlévőségünk.
Pallagi László képviselő:
Az adókintlévőséget be kell hajtani.
Kelemen Tünde képviselő:
Legyen egy táblázat a zárszámadáskor, amelyből látjuk, hogy a vagyonunkból mennyit
költöttünk el.
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Burkovics Róbert jegyző:
Az előterjesztésnek az volt a célja, hogy határozzuk meg az irányelveket. Az nem működik
hosszú távon, hogy ágazatok alul vannak finanszírozva. Ha az idén az ügyeletet nem
finanszírozza a kistérség, a társtelepülésektől nem tudjuk beszedni a pénzt, mi a lakosságszám
arányos normatívát még akkor is le tudjuk hívni, el kell gondolkodni, hogy önállóan, csak
Borsodnádasd területére kiterjedően működtessük.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Az ügyeleti ellátással kapcsolatban el kell kezdenünk gondolkodni olyan téren, hogy 4-5 éven
belül orvos hiánnyal fogunk küszködni, hiszen nem fiatal állományról van szó. Nekünk ahhoz
ragaszkodnunk kell, hogy az orvosi ügyelet itt maradjon.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2017. évi költségvetési tervezés fő irányainak meghatározását.
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 2017. évi költségvetési tervezés fő irányainak
meghatározását, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2017.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy: 2017. évi költségvetés irányelveinek meghatározása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2017. évi
költségvetés tervezésének főbb irányelveivel egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a polgármester illetményének megállapítására
Sági Tibor alpolgármester:
Törvényi rendelkezés alapján változik a polgármester illetménye, mely részletesen szerepel az
előterjesztésben. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
polgármester illetményének megállapítását.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
polgármester illetményének megállapításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 5 igen, 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2017.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy: Polgármester illetményének megállapítása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy
1.) Kormos Krisztián főállású polgármester illetményét 2017. január 1. napjától bruttó
548.444 Ft / hó összegben (azaz ötszáznegyvennyolcezer-négyszáznegyvennégy
forint) állapítja meg;
2.) Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6)
bekezdése alapján az 1. pont szerinti illetménye 15 %-ában meghatározott összegű,
azaz 82.260 Ft / hó (azaz nyolcvankettőezer-kettőszázhatvan forint) költségtérítésre
jogosult;
3.) A polgármestert megillető cafeteria-juttatás 2017. évi összegét bruttó 200.000 Ft-ban
állapítja meg. A polgármesterre a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal cafeteriajuttatásáról szóló szabályzata megfelelően alkalmazandó.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester, jegyző

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Sági Tibor alpolgármester:
Az előterjesztés alapján láthatjuk Polgármester Úr szabadságolási ütemtervét 2017. évre, mely
szerint 43 nap szabadásra jogosult. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
polgármester szabadságolási ütemtervét.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
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Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
polgármester szabadságolási ütemtervével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 5 igen, 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2017.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy: Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Kormos
Krisztián polgármester szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése alapján – a határozat
mellékleteként jóváhagyja. Kormos Krisztián polgármester 2017. évben 44 munkanap
szabadságra jogosult.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester, jegyző
5. Tárgyalt napirend:
Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatára
Kormos Krisztián polgármester:
Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodást minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat
megtörtént, mely szerint a módosítás nem indokolt. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2017.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy: Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. §-a értelmében felülvizsgálta a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi
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Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást és tekintettel arra, hogy a módosításra
okot adó körülmény nem áll fenn, nem javasolja annak módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzatának STARTMUNKA programra
benyújtott pályázata önerejének támogatására
Kormos Krisztián polgármester:
Az előterjesztésben látható, hogy 2017. évre vonatkozóan mely programelemekre nyújtotta be
az önkormányzat a pályázatát, melynek önereje közel 1,2 M Ft. Rövidebb idejű szerződéseket
fogunk kötni, a létszám is kevesebb lesz az idén. A 2017. évre benyújtandó pályázati
feltételek még nem ismertek.
Kelemen Tünde képviselő:
Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a saját pénzünkből teszünk a programokhoz. Azt
mondtátok, hogy a mezőgazdasági programban ezt a pénzt vissza tudják forgatni.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
STARTMUNKA programra benyújtott pályázata önerejének támogatását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
STARTMUNKA programra benyújtott pályázata önerejének támogatásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2017.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy: A STARTMUNKA programban mezőgazdasági programelem kötelező önerejének
támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Startmunka program mezőgazdasági projekt témában a pályázat megvalósításához szükséges
önerőt Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséből biztosítja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. január 30., illetve folyamatos
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7. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark
megvalósítandó B típusú sportpark helyszínének kijelölésére

Program

keretében

Kormos Krisztián polgármester:
Tavaly nyáron benyújtottuk pályázatunkat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Programban való részvételre, melyet támogatnak, egy helyszínen valósulhat meg a beruházás.
Mi a véleménye a testületnek, a Nádasd Fitness melletti területen, vagy az Alsó-tó melletti
játszótér területén építsük meg?
Pallagi László képviselő:
Én az Alsó-tónál javaslom megépíteni a sportparkot.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósítandó B típusú
sportpark helyszínének kijelölését.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósítandó B típusú
sportpark helyszínének kijelölésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2017.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy: Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében történő sportparképítés
beruházás helyszínének megjelölése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a „Nemzeti
Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében megépítendő „B” típusú sportpark
helyszíneként a 1254/2 Hrsz-ú, az Alsó-tó melletti játszótér területét jelöli meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt lebonyolításában eljárjon.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: polgármester
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8. Tárgyalt napirend:
Javaslat földgáz energia beszerzésére önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő
csatlakozással a 2017. október 1. és 2019. október 1. közötti időszakra
Kormos Krisztián polgármester:
A tavalyi évben az iskola tekintetében 1.587.936 Ft-ot takarítottunk meg a Sourcing Hungary
Kft. segítségével, most is velük tervezzük a csoportos közbeszerzéshez csatlakozva
lebonyolítani a közbeszerzési eljárást. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
földgáz energia beszerzésére önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozást a
2017. október 1. és 2019. október 1. közötti időszakra.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
földgáz energia beszerzésére önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
a 2017. október 1. és 2019. október 1. közötti időszakra, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2017.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy:

Borsodnádasd Város Önkormányzata 2017. október 1-től 2019. október 1-ig tartó
szerződéses időszakra szóló földgáz energia beszerzése

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
Borsodnádasd Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2017. október 1-től
2019. október 1-ig tartó szerződéses időszakra a mellékelt ajánlat elfogadásaként a szükséges
nyilatkozatokat, szerződéseket és dokumentumokat aláírja.
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.
A szerződés megkötése a Polgármester feladata.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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9. Tárgyalt napirend:
Javaslat villamos energia beszerzésére önkormányzati csoportos közbeszerzéshez
történő csatlakozással 2018-2019
Kormos Krisztián polgármester:
Borsodnádasd Város Önkormányzata és intézményei energia megtakarítása 697.508 Ft volt. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
villamos energia beszerzésére önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozást
2018-2019.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
villamos energia beszerzésére önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő
csatlakozással 2018-2019, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2017.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy:

Borsodnádasd Város Önkormányzata 2018-2019. évi villamos energia beszerzése

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
Borsodnádasd Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában 2018-2019. villamos
energia évre a mellékelt ajánlat elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatot aláírja.
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.
A szerződés megkötése a Polgármester feladata.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

10. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület részére nyújtott
önkormányzati támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Kormos Krisztián polgármester:
Az az elképzelés született, hogy a módosított beadott elszámolást elfogadásra javasoljuk és a
maradék 500.000 Ft-ot nem az Ökoparknak adjuk, hanem a Borsodnádasdi Fitness Sport
Egyesületnek, majd az egyesület pedig továbbadja Baranyi Dávid Áron részére. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület részére nyújtott önkormányzati
támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalát.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület részére nyújtott önkormányzati
támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2017.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy: A Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület részére nyújtott
önkormányzati támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatala
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Mátéhegyi
Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület részére 46/2016.(V.26.) számú határozattal
nyújtott önkormányzati támogatás első felének elszámolását elfogadja, továbbá a támogatási
megállapodás közös megegyezéssel történő módosítása révén a támogatási összeg második
felét a Borsodnádasd Fitness Sport Egyesület részére átadja. Egyúttal felhatalmazza a
polgármestert a támogatási megállapodás aláírására a Borsodnádasd Fitness Sport Egyesület
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

11. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítására és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodás elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Jelen esetben szükséges a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném
a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás elfogadását.
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Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításával és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
11/2017.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Sajó-Bódva
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. január 31.

12. Tárgyalt napirend:
Javaslat a VIS Major 318242 és 323075 azonosítószámú, „Csapadékvíz okozta károk
helyreállítása a Vörösmarty utcában és a Mocsolyási városrészen” tárgyú építési
tevékenységek kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzéshez az ajánlattételre
felhívandók kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat sikeresen benyújtotta pályázatát a csapadékvíz okozta károk helyreállítása a
Vörösmarty utcában és a Mocsolyási városrészen tárgyban. A projekt megvalósítására
rendelkezésre álló határidő 2017. szeptember 22. Mivel az építési tevékenység értéke a
közbeszerzési értékhatár alatt van, nem szükséges az eljárás lefolytatása. Ajánlattételre hívunk
fel négy céget. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
VIS Major 318242 és 323075 azonosítószámú, „Csapadékvíz okozta károk helyreállítása a
Vörösmarty utcában és a Mocsolyási városrészen” tárgyú építési tevékenységek
kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzéshez az ajánlattételre felhívandók
kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
VIS Major 318242 és 323075 azonosítószámú, „Csapadékvíz okozta károk helyreállítása a
Vörösmarty utcában és a Mocsolyási városrészen” tárgyú építési tevékenységek
kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzéshez az ajánlattételre felhívandók
kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2017.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy:

a VIS Major 318242 azonosítószámú, „Csapadékvíz okozta károk helyreállítása a
Vörösmarty utcában” és a 323075 azonosítószámú „Csapadékvíz okozta károk
helyreállítása a Mocsolyási városrészen” tárgyú építési tevékenység kivitelezőjének
kiválasztására irányuló beszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztása

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vis major támogatás
felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet szerint, a 318242
azonosítószámú, „Csapadékvíz okozta károk helyreállítása a Vörösmarty utcában” és a
323075 azonosítószámú „Csapadékvíz okozta károk helyreállítása a Mocsolyási
városrészen” tárgyú építési tevékenységgel összefüggésben a kivitelező kiválasztására
irányuló ajánlatkérésen alapuló beszerzési eljárás lebonyolításához a következő ajánlattevőket
kéri fel ajánlattételre:
1.
2.
3.
4.

BAU-VILL ÉPKER Kft. (3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 48.)
PAPEX Kft. (3525 Miskolc, Régiposta u. 16. I./107.)
Bódvavölgy-BAU Kft. (3754 Szalonna, Rákóczi u. 4/A.)
TS-DRAIN Kft. (3762 Szögliget, Táncsics u. 14.)

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a beszerzési eljárás előkészítésére és
megindítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

13. Tárgyalt napirend:
Javaslat a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése” című pályázat benyújtására és az önrész biztosítása tárgyú,
110/2016.(XII.15.) sz. határozat módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A testület ezt az előterjesztést már korábban elfogadta, viszont a határozatot módosítani
szükséges, mivel a fejlesztésre 10.526.315 Ft-ot hagyott jóvá. Időközben a konzorciumi
partnerrel történt egyeztetés és a beérkezett ajánlatok pontosították a költségeket, 10.613.742
Ft-ra módosul. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.

16

Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című
pályázat benyújtását és az önrész biztosítása tárgyú, 110/2016.(XII.15.) sz. határozat
módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című
pályázat benyújtásával és az önrész biztosítása tárgyú, 110/2016.(XII.15.) sz. határozat
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
13/2017.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy: a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése” című pályázat benyújtására és az önrész biztosítása tárgyú,
110/2016.(XII.15.) sz. határozat módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testület döntött abban, hogy a VP-6-7.2.17.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című
pályázat benyújtására és az önrész biztosítása tárgyú, 110/2016.(XII.15.) sz. határozat
módosítása tárgyú 110/2016.(XII.15.) sz. határozat az alábbiak szerint módosul:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága,
mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra
konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújt be.
A projekt címe:

Önkormányzati utak kezeléséhez
Borsodnádasdon és Arlóban

szükséges

gépek

beszerzése

A projekt megvalósítója: Konzorcium
A Konzorcium vezetője: Borsodnádasd Város Önkormányzata
A fejlesztés borsodnádasdi helyszíne: 3671 Borsodnádasd, Alkotmány u. 3. Hrsz: 186/2
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Beruházás összköltsége (Ft)

19.890.740 Ft
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ebből Borsodnádasd Város Önkormányzata
Pályázat keretében igényelt támogatás (Ft)
ebből Borsodnádasd Város Önkormányzata

10.613.742 Ft
18.890.740 Ft
10.083.055 Ft

Támogatás aránya az összköltséghez képest (%)
Vállalt önerő nagysága (Ft)
ebből Borsodnádasd Város Önkormányzata

95 %
994.537 Ft
530.687 Ft

Vállalt önerő aránya az összköltséghez képest (%)

5%

Borsodnádasd Város Önkormányzata a tárgyi projekthez vállalt 530.687 Ft önerőt a
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletében
biztosítja.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtását jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázat előkészítésében, a pályázati
szakaszban, és a pályázat nyertessége esetén a projekt lebonyolításában eljárjon, a szükséges
nyilatkozatokat megtegye, a szükséges szerződéseket megkösse.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat tulajdonában van három használt és felújított számítógép és mivel a
rendőrség korábban kérelmezte ezen gépeket térítésmentesen felajánlanánk a Borsodnádasdi
Rendőrőrs részére a munkakörülményeik javítása érdekében. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az informatikai eszközök
átadásával a Borsodnádasdi Rendőrőrs részére, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
14/2017.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy: Informatikai eszközök átadása a Borsodnádasdi Rendőrőrs részére
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testület döntött abban, hogy az alábbiakban
felsorolt informatikai eszközöket a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság részére
térítésmentesen átadja azzal a feltétellel, hogy azokat kizárólagosan a Borsodnádasdi
Rendőrőrs használhatja közrendvédelmi és bűnüldözési munkakörülmények javítására.
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MSI H81M-E33 alaplap
DualCore Intel Pentium G3220 3 GHz processzor
4GB DDR3 RAM
250 GB Winchester
DVD meghajtó (író/olvasó)
Windows 7 Home Premium telepítőlemez

-

ASRock N68C-S UCC alaplap
DualCore AMD Athlon II x2 255 3,1 GHz processzor
4GB DDR3 RAM
500 GB Winchester
DVD meghajtó (író/olvasó)
Windows 7 Home Premium telepítőlemez

-

ASRock H61M-HVS alaplap
DualCore Intel Pentium G840 2,8 GHz processzor
4GB DDR3 RAM
1 TB Winchester
DVD meghajtó (író/olvasó)
Windows 7 Home Premium telepítőlemez

Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

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

Sági Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

