Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2017. április 25. 17.00 órától – 18.00 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kovács Attila képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Pallagi László képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető – jelen van
Dr. Rapcsok Balázs pályázati és jogi ügyintéző – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kovács Attila 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, Kovács Attila 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 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1.
Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017.”
című pályázat benyújtására és az önrész vállalására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
2.

Javaslat az Alsó-tó melletti játszótér felújítására új eszközök telepítésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

3. Javaslat közút céljára történő térítésmentes területátadásra
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
4. Javaslat civil szervezetek támogatási kérelmének jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
5. Egyebek
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017.”
című pályázat benyújtására és az önrész vállalására
Kormos Krisztián polgármester:
Újabb pályázatot szeretnénk beadni járda felújításra a Köztársaság út melletti gyógyszertártól
a Petőfi térig tartó szakaszon, a Kölcsey út mellett a volt pékséghez bekötő úttól a
hajtűkanyarig szakaszon és a Móricz Zsigmond út mellett a páros oldalon. A beruházás
összköltsége 18.827.020 Ft, melyből az önrészt 3.827.020 Ft.
Sági Tibor alpolgármester:
A Móricz Zs. út baloldalán a csapadékvíz elvezető árok nagyon rossz állapotban van, azzal
kezdeni kellene valamit.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017.” című pályázat
benyújtását és az önrész vállalását.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
32/2017.(IV.25.) számú KT határozat
Tárgy:

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017.” című
pályázat benyújtása és az önrész vállalása

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által
meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017.”
pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be.
A projekt címe:

Járdafelújítás Borsodnádasdon

A fejlesztés helyszínei: Borsodnádasd, Köztársaság út Hrsz: 1192/1
Kölcsey út Hrsz: 1034/6
Móricz Zs. út Hrsz: 1231
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 (%)

2017.
18.827.020 Ft
18.827.020 Ft
0 Ft
15.000.000 Ft
79,67 %
3.827.020 Ft
20,33 %
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Borsodnádasd Város Önkormányzata a tárgyi projekthez vállalt 3.827.020 Ft önerőt a
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) sz.
rendelet 1.1. sz. melléklet 12.1. Előző évi költségvetési maradvány terhére biztosítja.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtását jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati szakaszban, és a
pályázat nyertessége esetén a projekt lebonyolításában eljárjon.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester
2. Tárgyalt napirend:
Javaslat az Alsó-tó melletti játszótér felújítására új eszközök telepítésével
Kormos Krisztián polgármester:
A testület korábban már foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a településen lévő játszótereket
felújítja, a régi játszótéri eszközöket felülvizsgálja, esetleg lecseréli. A városközpontban a
„Zöld város” projekt keretében egy sport-szabadidő központ kialakítását terveztük a Rákóczi
úti sportpálya területére. Az Alsó-tó melletti területen a korábbi döntésünknek megfelelően
sportpark épül, a kivitelezési munkák már el is kezdődtek. Előzetes helyszíni szemle alapján a
sportpark 10*10 m2 alapterületet igényel. Szeretnénk kamerákat telepíteni arra a területre, a
rongálások elkerülése végett. A Reel-Pen Kft-től kaptunk árajánlatot a játszótér és a népkert
kerítésére vonatkozóan, 6 M Ft-ra adott ajánlatot betonozási munkákkal együtt. Ha ezt a
játszóteret hivatalosan szeretnénk megépíteni, elvárásoknak kell megfelelni, ami pedig sok
pénzbe kerül. Pontos tervezési rajzot akkor fogunk látni, ha egy cég a megbízást megkapja.
Az előterjesztésben lévő adatok alapján a játszótér az Alsó-tónál 11 M Ft-ba kerülne nekünk
önerőből, a kérdés, hogy akarja-e a testület ennyiért. Ebben még a kerítés nincsen benne.
Kovács Attila képviselő:
A vasmunkálatokat saját embereinkkel meg tudnánk oldani, közmunka keretében.
Kelemen Tünde képviselő:
Én ezt az anyagot nagyon hiányosnak találom. Én támogatom, hogy legyen a telepen
játszótér, de nem 11 M Ft-ért.
Dorkó György képviselő:
Lehetőség van arra, hogy teljes mértékben mi végezzük a kivitelezést, mi szerezzük be az
eszközöket, másik lehetőség az, hogy egy általunk kiválasztott cég végzi a munkálatokat. Egy
keretösszeget mindenképpen meg kellene határozni ahhoz, hogy a munkálatokat el tudjuk
kezdeni. A cél, hogy a lehető legolcsóbban tudjuk megvalósítani a kivitelezést. A játszótér
nem építés engedély köteles, viszont terveztetni kell. A 10*10 m2-es területen 7 darab eszköz
lesz, szeptemberre készen kell lennie. A játszóteret terveztetni, engedélyeztetni kell,
megfelelő szabvány szerint kell megépíteni.
Pallagi László képviselő:
Ettől olcsóbb ajánlatot nem fog adni senki. Azt támogatom, hogy a telepi városrészen legyen
játszótér, de a 11 M Ft nagyon sok érte. Újítsuk fel a népkertet, a járdákat, én ezt az
előterjesztést nem fogom támogatni. Nézzük meg kinek csináljuk. Készítsen az önkormányzat
a tó melletti részre saját embereinkkel, saját forrásainkból játszóteret.
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Dorkó György képviselő:
Nagyon sok gyerek lenne, akik igénybe vennék az új játszóteret. A régi játszótér teljesen szét
van bontva, azzal kezdeni kell valamit. Két településközpontot nem tudunk létrehozni egy
3000 fős városban. Miután készen van a játszótér, minősíttetni kell magát az eszköz parkot.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A telepi városrészen mindenképpen építsük meg a játszóteret. Az önkormányzat engedély
nélkül játszóteret nem üzemeltethet, mert megbüntetnek.
Dorkó György képviselő:
Az eszközök telepítését az önkormányzat saját maga is el tudja végezni szakirányítás mellett,
így a tétel csökkenthető. Az ütéscsillapító gumiburkolat ára attól függ, hogy a kiválasztott
hinta és mászóvár mekkora ütéscsillapító felületet igényel. A gyepesítés gyepszőnyeggel
javasolt, mert a fűmagos kiszórás hosszadalmas, a gyepszőnyeg néhány nap után járható.
Kormos Krisztián polgármester:
Mi az a három fő elem, ami egy játszótérhez elengedhetetlen, mit javasoltok?
Dorkó György képviselő:
Hinta, mászóka, annak a végén egy csúszda és libikóka. Javaslom, hogy a kerítésépítést teljes
mértékben vegyük ki belőle.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
Alsó-tó melletti játszótér felújítását új eszközök telepítésével tárgyú előterjesztés napirendről
történő levételét.
Kormos Krisztián polgármester:
Vegyük le napirendről a témát, a következő ülésre átdolgozott anyaggal készülünk a
megbeszéltek alapján. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy az Alsó-tó melletti játszótér
felújítása új eszközök telepítésével tárgyú előterjesztést leveszi napirendről, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
33/2017.(IV.25.) számú KT határozat
Tárgy: Az Alsó-tó melletti játszótér felújítása új eszközök telepítéséről tárgyú előterjesztés
napirendről való levétele
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az Alsó-tó
melletti játszótér felújítása új eszközök telepítéséről szóló előterjesztést leveszi napirendről,
az átdolgozott anyagot a soron következő ülésen tárgyalja.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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3. Tárgyalt napirend:
Javaslat közút céljára történő térítésmentes területátadásra
Kormos Krisztián polgármester:
A Magyar Közút rendezni kívánja azoknak a ROP beruházások tulajdonosi és vagyonkezelői
helyzetét, amelyeknél önkormányzati tulajdonú ingatlanon országos közúti beruházási elem
valósult meg. A közút a 2507. számú főút önkormányzati tulajdonban lévő 032 hrsz-ú
szakaszát illetően kereste meg hivatalunkat a tulajdonrendezés ügyében és kéri ezen terület
ingyenes átadását a Magyar Állam részére. A terület a területszerzést követően a Magyar
Állam tulajdonába, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe kerülne.
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető:
Nem támaszthattunk semmilyen feltételt, ingyenesen át kell adni az érintett területet. A közút
első körben azokat a területeket vizsgálta meg, amelyek viszonylag egyszerűen átadhatóak,
átvehetőek, nem igényel telekalakítást. Az önkormányzatot nem terheli semmiféle költség
ezzel kapcsolatban. Az a törekvés, hogy az országos közutakat állami vagyonkezelői szinten
rendezni akarják.
Pallagi László képviselő:
Támogatom a javaslatot, adjuk oda a Magyar Állam részére.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a közút céljára történő
térítésmentes területátadást.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
közút céljára történő térítésmentes területátadással, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2017.(IV.25.) számú KT határozat
Tárgy: A 032 Hrsz-ú terület közút céljára történő térítésmentes területátadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Magyar Állam
nevében és javára eljáró Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezdeményezésére, a 2507.j közút
4+250 – 5+182 km sz. közötti szakaszon, az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő 032
Hrsz-ú kivett közút megnevezésű, 16469 m2 területet ingyenesen átadja közút célra a Magyar
Állam részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a területátadással kapcsolatos
nyilatkozatok megtételére, a megállapodás megkötésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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4. Tárgyalt napirend:
Javaslat civil szervezetek támogatási kérelmének jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
Négy civil szervezet kérne támogatást az önkormányzattól, az Őszirózsák Nyugdíjas Klub, a
Magyar Rákellenes Liga Borsodnádasdi Alapszervezete, a Négy Évszak Irodalmi Kör és a
Mű-Vész-Hely. A képviselő-testületnek lehetősége van a költségvetési maradvány terhére
támogatni ezen szervezeteket.
Pallagi László képviselő:
Nekem az a problémám ezzel, hogy nem látjuk azt pontosan mire adjuk a pénzt. Én személy
szerint kérnék egy olyan anyagot a civil szervezetek részéről, amiben részletesen le van írva,
hogy a kért támogatást mire szeretnék felhasználni.
Sági Tibor alpolgármester:
Borsodnádasd kulturális élete a településen működő civil szerveteken múlik, nélkülük nem
lennének kulturális programok, nem lenne kulturális élet. Azt kell megítélnünk, hogy
mennyire tartjuk fontosnak az ő tevékenykedésüket, véleményem szerint nagyon fontos.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és azt a döntés hozta, hogy elviekben támogatja a civil
szervezetek kérelmét, viszont a támogatás meghatározásához részletes írásbeli anyagot kér a
támogatási összeg felhasználásáról.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a civil
szervezetek részletes írásbeli anyagot készítsenek a kért támogatási összeg felhasználásáról,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2017.(IV.25.) számú KT határozat
Tárgy: Civil szervezetek kérelmének elvi támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a településen
működő civil szervezetek támogatási kérelmét elviekben támogatja, viszont a támogatás
meghatározásához részletes írásbeli anyagot kér a támogatási összeg felhasználásáról.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulás ülésén tájékoztattak bennünket a fogászati ügyelet
szervezéséről. 50.000 fő alatti lakosságszámú településen 4 óra helyszíni tartózkodással,
50.000 és 100.000 fő között 6 óra helyszíni tartózkodással kell biztosítani a fogászati ügyeleti
ellátást. A rendelő és a tárgyi feltételek biztosítása megoldott az Ózd, Október 23. tér 1. szám
alatti épület 1. emelet 15. számú fogászati rendelő helyiségében. Nyilatkoznunk kell arról,
hogy a település lakossága számára kívánjuk-e biztosítani a fogorvosi ügyeletet az ózdi
telephelyen biztosított fogászati ügyelet keretein belül. A településen feladat-ellátási
szerződéssel rendelkező fogorvos az ügyelet működésében nem kíván részt venni.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Természetesen támogatjuk a fogorvosi ügyelet biztosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a település
számára biztosítja a fogorvosi ügyeletet az ózdi telephelyen létesítendő fogászati ügyelet
keretein belül, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2017.(IV.25.) számú KT határozat
Tárgy: Fogászati ügyelet megszervezése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen döntött arról, hogy a
település lakossága számára biztosítani kívánja a fogorvosi ügyeletet az ózdi telephelyen
létesítendő fogászati ügyelet keretein belül.
A képviselő-testület a végleges döntést a működési feltételek és az önkormányzat
kötelezettségeinek ismeretében hozza meg.
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

Kovács Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Sági Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

