Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2017. június 21. 09.00 órától – 10.00 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Kovács Attila képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Pallagi László képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – 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 Kelemen Tünde és Dorkó György képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Kelemen Tünde és Dorkó György 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 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat vis maior helyzet miatt benyújtott 2017. évi pályázat helyreállítási
munkálatainak támogatására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
2. Javaslat a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017.” című pályázat
benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
3. Egyebek
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat vis maior helyzet miatt benyújtott 2017. évi pályázat helyreállítási
munkálatainak támogatására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat a 2017. május 07-én történt esőzést követően vis maior bejelentést tett a
Magyar Államkincstárnál. A Petőfi Művelődési Ház, a Vörösmarty út páratlan oldalán, a
Budaberke út, a Mező út, az Akácos út, az Engels út, a Hasznos telep helyeken a lehulló nagy
mennyiségű csapadék miatt a víz burkolt utakat, csapadékvíz elvezetőket tett tönkre,
partoldalak mosódtak ki, veszélyeztetve az alattuk fekvő ingatlanokat. Az önkormányzat a
helyreállítást saját erőből nem tudja megoldani. Lehetőség nyílik pályázat benyújtására, mely
eredményeképpen a vis maior támogatási igény 69.281.778 Ft, a helyreállítási költség
76.979.788 Ft, az önrész 7.689.010 Ft lenne.
Sági Tibor alpolgármester:
Én ezt az önrészt embertelenül soknak tartom, ez irreálisan magas. Ehhez nem vagyunk hozzá
szokva és el kell gondolkodnunk azon, hogy nekünk ennyiért érdemes-e ezt megvalósítanunk.
Csatorna beruház előtt szabad-e nekünk 7-8 M Ft-ot invesztálnunk útfelújításba? Olyan
utakkal kellene foglalkoznunk, amelyekre az állam soha nem fog adni támogatást. Vannak
olyan utak, amelyek már többször is fel lettek újítva és vannak olyanok, amelyek még egyszer
sem. Ettől függetlenül támogatom az előterjesztést.
Kormos Krisztián polgármester:
A mi elképzelésünk alapján több utcát is belevettünk a felújításba, többek között az Arany
János utat is, de csak ennyit támogattak. Ez a szakértő meglátása. A szennyvízberuházás
kapcsán egyértelmű volt, hogy miután befejeződik a pályázat a teljes útfelújítás ki van zárva.
Én azt mindenképpen pozitív lehetőségnek tartom, hogy közel 70 M Ft-ot kap az
önkormányzat, még ha közel 8 M Ft-ot is hozzá kell tennünk. Az hogy az összes utcát
helyreállítsuk a szennyvízprojekt után, a beruházás összegének felelne meg.
Dorkó György képviselő:
Én ennyi utca felújítására nem tartom soknak a 10 %-os önrészt.
Kormos Krisztián polgármester:
A szennyvízberuházás után a kivitelezőnek helyreállítási kötelezettsége van. A Rákóczi út
páratlan oldalának felújítása nettó 14 M Ft-ba kerülne.
Burkovics Róbert jegyző:
Az előző polgármester idejében kátyúzták a Karácsonylova utcát 1 M Ft-ért, ami fél évig
tartott.
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 vis
maior helyzet miatt benyújtott 2017. évi pályázat helyreállítási munkálatainak támogatását.
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 maior helyzet miatt benyújtott 2017. évi pályázat helyreállítási munkálatainak
támogatásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2017.(VI.21.) számú KT határozat
Tárgy: Vis maior helyzet miatt benyújtott 2017. évi pályázat helyreállítási munkálatainak
támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy támogatja
a vis maior helyzet által 2017. évben Borsodnádasd Petőfi Művelődési Ház épületében,
illetve a Vörösmarty út, Budaberke út, Mező út, Akácos út, Engels út, Hasznos telep
utcákban okozott károk költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel
történő helyreállítását.
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az ingatlan
tekintetében biztosítással nem rendelkezik, továbbá a vis maior okozta helyzetet saját
erejéből egészben nem tudja megoldani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítésében és a
projekt lebonyolításában eljárjon.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017.” című pályázat
benyújtásának jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
Újra lehetőség nyílik közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázni, melynek célja a
leamortizálódott eszközeink lecserélése. A pályázat keretében kamerarendszer cseréje,
felújítása, izzók beszerzése, irodai székek beszerzése, projektor, fényképezőgép, cd-s magnó
vásárlása, egyéb eszközök kerülnének megvalósításra. 1 M Ft önrész biztosítása szükséges az
önkormányzat részéről. A továbbiakban nagy kérdés a saját eszközeinek bérbeadása, ugyanis
sok esetben nem olyan minőségben kerül vissza hozzánk, mint ahogyan odaadtuk.
Sági Tibor alpolgármester:
Készítsünk egy szabályzatot, melyben rögzítsük, hogy milyen feltételekkel adható oda az
önkormányzat tulajdonában lévő bármilyen eszköz. Meg kell határozni a bérleti díjat, hogy az
esetleges kárunkat ebből a bérleti díjból meg tudjuk téríteni.
Dorkó György képviselő:
Jó lenne látni, hogy az elmúlt néhány évben milyen összegű kár érte az önkormányzatot az
eszközeink bérbeadásából.
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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
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017.” című 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
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017.” című pályázat benyújtásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2017.(VI.21.) számú KT határozat
Tárgy: „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017.” című pályázat benyújtása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2017.” pályázati felhívásra támogatási
kérelmet nyújt be.
Borsodnádasd Város Önkormányzata a tárgyi projekthez 1.000.000.- Ft önerőt a 1/2017
(II.15.) számú Önk. rendelet 1.1 mellékletének 12.1 pontja alapján az előző évi költségvetési
maradvány terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati szakaszban, és a
pályázat nyertessége esetén a projekt lebonyolításában eljárjon.
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

Dorkó György
jegyzőkönyv hitelesítő

