Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2018. április 26. 16.30 órától – 17.30 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kelemen Tünde képviselő (késett)
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Dorkó György képviselő
Sági Tibor alpolgármester
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
Dr. Rapcsok Balázs jogi ügyintéző – jelen van
Nagy Anett intézményvezető – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kovács Attila és Pallagi László képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Kovács Attila 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1.

Javaslat támogatási igény benyújtására a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának
csökkentésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

2. Tájékoztatás a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi
működéséről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Nagy Anett intézményvezető
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3. Javaslat a „2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című
pályázat benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dr. Rapcsok Balázs jogi ügyintéző
4. Javaslat a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2018.” című pályázat
benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dr. Rapcsok Balázs jogi ügyintéző
5. Javaslat a 2018. évi civil szervezetek támogatására irányuló pályázat kiírására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
6. Javaslat az "Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon" tárgyú, a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárásban az eljárás eredménytelenné nyilvánítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
7. Javaslat a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon”
című projekthez kapcsolódó építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására
irányuló ismételt közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
8. Javaslat a TOP-3.1.1-15 azonosítószámú, „Kerékpárút fejlesztése Borsodnádasdon”
című projekthez kapcsolódó építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására
irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
9. Javaslat a TOP-1.4.1-15 azonosítószámú, „Mesekert Óvoda bővítése” című projekthez
kapcsolódó
építési
tevékenység
kivitelezőjének
kiválasztására
irányuló
közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
10. Javaslat a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra
fejlesztés Borsodnádasdon” című projekt, „Jegyzői-ház” projekteleméhez kacsolódó
építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
11. Egyebek
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat támogatási igény benyújtására a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának
csökkentésére
Kormos Krisztián polgármester:
Ezt az igényt minden évben be szoktuk nyújtani az ÉRV Zrt felé, általában meg is szoktuk
kapni, az idén is benyújtjuk. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
támogatási igény benyújtását a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának csökkentésére.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
támogatási igény benyújtásával a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának csökkentésére,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/2018.(IV.26.) számú KT határozat
Tárgy: Támogatási igény benyújtása a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának
csökkentésére
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2018. évre
vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
támogatási kérelmet kíván benyújtani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázatához
szükséges mellékleteinek és nyilatkozatainak aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

2. Tárgyalt napirend:
Tájékoztatás a Borsodnádasdi
működéséről

Szociális

Alapszolgáltatási

Központ

2017.

évi

Kormos Krisztián polgármester:
Az anyag elkészült, kiküldésre került. Annak az intézkedésnek, amit korábban elfogadtunk,
egyik része a Szociális Alapszolgáltatási Központ további működése, ami egy nagy kérdés a
jövőt illetően. Sajnos a konyhán szakember hiány van, meg fogjuk hirdetni az állást. Nekünk,
mint fenntartónak egyik legfontosabb feladatunk, hogy rentábilisen tudjuk működtetni az
intézményeinket. 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
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi működéséről szóló
tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2018.(IV.26.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi
működéséről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi működésével kapcsolatos tájékoztatót a
melléklet szerint elfogadja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: értelemszerűen

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a „2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című pályázat
benyújtásának jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
A pályázatnak célja, hogy önkormányzati tulajdonú fejlesztések valósuljanak meg. A
pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, támogatásban a
települési önkormányzat részesülhet. A támogatás maximális mértéke bruttó 15 millió Ft, a
támogatás intenzitása 85%, így a maximális támogatási összeg igényléséhez 3 millió Ft önerő
vállalása szükséges. A pályázat keretében a Rákóczi út belső részét és a Balatoni utat
újítanánk fel, amennyiben nyer a pályázat. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázat benyújtását.
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
2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázat benyújtásával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25/2018.(IV.26.) számú KT határozat
Tárgy: „2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések.” című pályázat
benyújtása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a „2018. évi
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések.” pályázati felhívásra támogatási
kérelmet nyújt be.
Borsodnádasd Város Önkormányzata a tárgyi projekthez 3.000.000.- Ft önerőt a 1/2018.
(II.16.) 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

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2018.” című pályázat
benyújtásának jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
A pályázat a korábbi évekhez hasonlóan központi költségvetési forrást biztosít az
önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési
megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki
technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének
karbantartására, felújítására. A pályázat általában 50 % támogatási intenzitású. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2018. című pályázat benyújtását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
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További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2018. című pályázat benyújtásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2018.(IV.26.) számú KT határozat
Tárgy: „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2018.” című pályázat benyújtása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2018.” pályázati felhívásra támogatási
kérelmet nyújt be.
Borsodnádasd Város Önkormányzata a tárgyi projekthez 1.000.000.- Ft önerőt a 1/2018.
(II.16.) 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

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2018. évi civil szervezetek támogatására irányuló pályázat kiírására
Kormos Krisztián polgármester:
Nem javaslom a zárt ülésen történő tárgyalást. A településen működő civil szervezetek
működését szeretnénk ezzel a pályázattal segíteni. Nagyon fontosnak tartjuk az
önkormányzatnak és a közösségi háznak a szoros és jó együttműködését. A szervezetek arra is
felhasználhatják a megítélt támogatást, ha máshol pályáznak és ott önerő van, annak az
önerőnek a biztosítására.
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető:
Fel vannak sorolva azok a szervezetek, amelyeket az önkormányzat közvetlenül támogat,
például az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárőrség, a BLASE, ezek a szervezetek nem
pályázhatnak. A feltételek szigorítva lettek, nincsen hiánypótlásra lehetőség, a korábbi
tapasztalatok alapján a pályázati iroda kapacitásai kimerültek. Aki formailag nem megfelelő
pályázatot nyújt be, az nem is kerül értékelésre. Kérem a testületet, hogy határozza meg a
keretösszeget, mennyit hirdessünk meg. Általában hét civil szervezet szokott pályázni. Már
most négy kérelem érkezett. Korábbi években mindig probléma volt az étkezés, utazás,
színház látogatás, ezért beleírtam a pályázatba, hogy csak különösen indokolt esetben
támogathatók az utazási és egyéb ilyen jellegű költségek. Csak abban az esetben támogatható,
ha a szervezet 70 km-nél nagyobb távolságra utazik, megyei regionális és országos versenyen,
vagy találkozókon szereplőként vesz részt.
Kormos Krisztián polgármester:
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Én javaslom, hogy a keretösszeget 1,5 M Ft-ban maximalizáljuk. A pályázatot benyújtási
határideje 2018. május 15.

Kelemen Tünde képviselő megérkezett.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A 1,5 M Ft-ot én is támogatásra javaslom.
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
2018. évi civil szervezetek támogatására irányuló pályázat kiírását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2018. évi civil szervezetek támogatására irányuló pályázat kiírásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
27/2018.(IV.26.) számú KT határozat
Tárgy: 2018. évi civil szervezetek támogatására irányuló pályázat kiírása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a melléklet
alapján pályázatot ír ki a civil szervezetek 2018. évi támogatására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

6. Tárgyalt napirend:
Javaslat az "Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon" tárgyú, a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban az eljárás eredménytelenné
nyilvánítására
Kormos Krisztián polgármester:
Pályázattal kapcsolatos döntések során a nyilvánosság biztosítása érdekében sosem javaslom
a zárt ülésen történő tárgyalást. Korábban meghirdettük ezt a pályázatot, be is érkeztek az
ajánlatok, de mivel közel 20 M Ft-tal magasabb ajánlatok érkeztek, el kell utasítanunk. Ilyen
mértékű kiegészítést az önkormányzat nem tud és nem is akar vállalni. Javasoljuk újból kiírni
a pályázatot, reméljük, hogy eredményesebb lesz. A konyha épülete előtt lévő fákat tervezzük
kivágni, ezáltal világosabb is lesz és láthatóbb, mert eddig nem volt az. 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 az
"Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon" tárgyú, a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárásban az eljárás eredménytelenné nyilvánítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
"Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon" tárgyú, a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárásban az eljárás eredménytelenné nyilvánításával, név szerinti szavazást
rendelt el, kéri a nevük hallatán jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
Kormos Krisztián: igen,
Dr. Hegedűs Zsuzsanna: igen,
Kelemen Tünde: igen,
Kovács Attila: igen
Pallagi László: igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
28/2018.(IV.26.) számú KT határozat
Tárgy: "Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon" tárgyú, a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárásban az eljárás eredménytelenné nyilvánítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az "Energetikai
fejlesztés Borsodnádasdon" tárgyú építési munka kivitelezésére irányuló hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban a kialakult eredmény, és a Bíráló Bizottság
javaslata alapján az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntés kihirdetéséhez és új eljárás
előkészítéséhez szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

7. Tárgyalt napirend:
Javaslat a TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon”
című projekthez kapcsolódó építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló
ismételt közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Ezen napirendet is nyílt ülés keretében javaslom tárgyalni. Az építési kivitelező kiválasztására
az önkormányzat a képviselő-testület egy korábbi döntése alapján közbeszerzési eljárást
indított, melyet a beérkezett ajánlatok értékelését követően a testület eredménytelennek
nyilvánított. A Projekt előrehaladása érdekében legalább öt gazdasági szereplő ajánlattevő
felhívásával történő közbeszerzési eljárást szükséges indítani. Az alábbi cégeket javasoljuk
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ajánlattételre meghívni, a DOMAÉP Kft-t, a Borsod Bau 2000 Kft-t, a ZD Építő Kft-t, a
Borsodszer Kft-t és az ERTAMIL Kft-t.
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
TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon” című projekthez
kapcsolódó építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló ismételt
közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
TOP-3.2.1-15 azonosítószámú, „Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon” című projekthez
kapcsolódó építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló ismételt
közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztásával, név szerinti szavazást rendelt
el, kéri a nevük hallatán jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
Kormos Krisztián: igen,
Dr. Hegedűs Zsuzsanna: igen,
Kelemen Tünde: igen,
Kovács Attila: igen
Pallagi László: igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2018.(IV.26.) számú KT határozat
Tárgy:

„Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon” tárgyú építési tevékenység kivitelezőjének
kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztása

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az „Energetikai
fejlesztés Borsodnádasdon” tárgyú építési tevékenységgel összefüggésben a kivitelező
kiválasztására irányuló, a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít,
és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
1.
2.
3.
4.
5.

DOMAÉP Kft. (3600 Ózd, Sárli telep 11510 hrsz.)
Borsod Bau 2000 Kft. (3780 Edelény, Tompa Mihály út 0345/33)
ZD Építő Kft. (3561 Felsőzsolca, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.)
Borsodszer Kft. (3780 Edelény, Petőfi u. 5.)
ERTAMIL Kft. (3300 Eger, Rajner Károly u. 41.)

A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, a közbeszerzési eljárás előkészítésére és
megindítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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8. Tárgyalt napirend:
Javaslat a TOP-3.1.1-15 azonosítószámú, „Kerékpárút fejlesztése Borsodnádasdon”
című projekthez kapcsolódó építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló
közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Ezen napirendet is nyílt ülés keretében javaslom tárgyalni. A Kerékpárutak építése és
felújítása Borsodnádasdon tárgyú projekt a 2. számú mérföldkőhöz érkezett, melynek
keretében elkészültek a kiviteli tervek, valamint a tételes tervezői költségvetés és tételkiírás.
Az építési kivitelező kiválasztására legalább öt gazdasági szereplő ajánlattevő felhívásával
történő közbeszerzési eljárást szükséges megindítani. Az alábbi cégeket javasoljuk meghívni, a
FEDRID Kft-t, a BAU-VILL ÉPKER Kft-t, BÓDVAVÖLGY-BAU Kft-t, a SZIRÁKPREVENT Kft-t és a DUKTIL Kft-t. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
TOP-3.1.1-15 azonosítószámú, „Kerékpárút fejlesztése Borsodnádasdon” című projekthez
kapcsolódó építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
TOP-3.1.1-15 azonosítószámú, „Kerékpárút fejlesztése Borsodnádasdon” című projekthez
kapcsolódó építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztásával, név szerinti szavazást rendelt el, kéri a nevük
hallatán jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
Kormos Krisztián: igen,
Dr. Hegedűs Zsuzsanna: igen,
Kelemen Tünde: igen,
Kovács Attila: igen
Pallagi László: igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2018.(IV.26.) számú KT határozat
Tárgy:

a TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015 azonosítószámú, „Kerékpárutak építése és
felújítása Borsodnádasdon” című projekthez kapcsolódó építési tevékenység
kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre
felhívandók kiválasztása

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az
„Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon” tárgyú építési tevékenységgel
összefüggésben a kivitelező kiválasztására irányuló, a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli
közbeszerzési eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
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1.
2.
3.
4.
5.

FEDRID Kft. (3780 Edelény, Tompa M. u. 2/A)
BAU-VILL ÉPKER Kft. (3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 48.)
BÓDVAVÖLGY-BAU Kft. (3754 Szalonna, Rákóczi u. 4/A.)
SZIRÁK-PREVENT Kft. (3732 Kurityán, Kossuth Lajos utca 55.)
DUKTIL Kft. (3527 Miskolc, Sajószigeti út 17.)

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

9. Tárgyalt napirend:
Javaslat a TOP-1.4.1-15 azonosítószámú, „Mesekert Óvoda bővítése” című projekthez
kapcsolódó építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez
az ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Ezen napirendet is nyílt ülés keretében javaslom tárgyalni. A projekt előrehaladása
értelmében is legalább öt gazdasági szereplő ajánlattevő felhívásával történő közbeszerzési
eljárást szükséges indítani. Az alábbi cégeket javasoljuk ajánlattételre felhívni, a DOMAÉP
Kft-t, a Borsod Bau 2000 Kft-t, a ZD Építő Kft-t, a Bódva-Ép Kft-t és a SZAVA Kft-t. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
TOP-1.4.1-15 azonosítószámú, „Mesekert Óvoda bővítése” című projekthez kapcsolódó
építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre
felhívandók kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
TOP-1.4.1-15 azonosítószámú, „Mesekert Óvoda bővítése” című projekthez kapcsolódó
építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre
felhívandók kiválasztásával, név szerinti szavazást rendelt el, kéri a nevük hallatán jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
Kormos Krisztián: igen,
Dr. Hegedűs Zsuzsanna: igen,
Kelemen Tünde: igen,
Kovács Attila: igen
Pallagi László: igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
31/2018.(IV.26.) számú KT határozat
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Tárgy:

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031 azonosítószámú, „A Mesekert Óvoda bővítése
Borsodnádasdon” projekthez kapcsolódó építési tevékenység kivitelezőjének
kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztása

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy az „A
Mesekert Óvoda bővítése Borsodnádasdon” tárgyú építési tevékenységgel összefüggésben a
kivitelező kiválasztására irányuló, a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési
eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
1.
2.
3.
4.
5.

DOMAÉP Kft. (3600 Ózd, Sárli telep 11510 hrsz.)
Borsod Bau 2000 Kft. (3780 Edelény, Tompa Mihály út 0345/33)
ZD Építő Kft. (3561 Felsőzsolca, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.)
Bódva-Ép Kft. (3780 Edelény, Petőfi u. 5.)
SZAVA Kft. (3770 Sajószentpéter, Élmunkás út 15/A.)

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

10. Tárgyalt napirend:
Javaslat a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra
fejlesztés Borsodnádasdon” című projekt, „Jegyzői-ház” projekteleméhez kacsolódó
építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Ezen napirendet is nyílt ülésen javaslom tárgyalni. Itt is legalább öt gazdasági szereplő
ajánlattevő felhívásával történő közbeszerzési eljárást az ez évi megvalósítás érdekében
szükségessé vált megindítani, az alábbi cégeket javasoljuk ajánlattételre felhívni, a DOMAÉP
Kft-t, a Borsod Bau 2000 Kft-t, a ZD Építő Kft-t, a Bódva-Ép Kft-t és a SZAVA Kft. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010
azonosítószámú,
„Zöld
infrastruktúra
fejlesztés
Borsodnádasdon” című projekt, „Jegyzői-ház” projekteleméhez kacsolódó építési
tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre
felhívandók kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010
azonosítószámú,
„Zöld
infrastruktúra
fejlesztés
Borsodnádasdon” című projekt, „Jegyzői-ház” projekteleméhez kacsolódó építési
tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre
felhívandók kiválasztásával, név szerinti szavazást rendelt el, kéri a nevük hallatán jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
Kormos Krisztián: igen,
Dr. Hegedűs Zsuzsanna: igen,
Kelemen Tünde: igen,
Kovács Attila: igen
Pallagi László: igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
32/2018.(IV.26.) számú KT határozat
Tárgy:

a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztés
Borsodnádasdon” című projekt, „Jegyzői-ház” projekteleméhez kapcsolódó
építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztása

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a TOP-2.1.2-15BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztés Borsodnádasdon” című
projekt, „Jegyzői-ház” projekteleméhez kapcsolódó építési tevékenységgel összefüggésben a
kivitelező kiválasztására irányuló, a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési
eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
1.
2.
3.
4.
5.

DOMAÉP Kft. (3600 Ózd, Sárli telep 11510 hrsz.)
Borsod Bau 2000 Kft. (3780 Edelény, Tompa Mihály út 0345/33)
ZD Építő Kft. (3561 Felsőzsolca, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.)
Bódva-Ép Kft. (3780 Edelény, Petőfi u. 5.)
SZAVA Kft. (3770 Sajószentpéter, Élmunkás út 15/A.)

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

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Az érintett nem kérte a zárt ülésen történő tárgyalást. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ
Érsek Csilla a Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott
pályázatát kéri a képviselő-testülettől véleményezni. Csilla volt az egyedüli pályázó erre a
helyre. A Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak is véleményeznie kellett, ők
támogatják Érsek Csilla pályázatát. A magunk részéről én támogatásra javaslom. Nekünk
csak véleményezési jogkörünk van, nem ettől a döntéstől fog függni, hogy megválasszák-e
Csillát intézményvezetőnek, vagy sem.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Én is támogatásra javaslom. Csilla beadott egy jól felépített pályázatot, formailag, tartalmilag
is megfelel a követelményeknek.
Kelemen Tünde képviselő:
Nekem nem volt időm részletesen áttanulmányozni a pályázatot. Nekünk az lenne a célunk, a
jövőbeni feladatunk, hogy az önkormányzat az iskolával jó kapcsolatot ápoljon. Olyan
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intézkedéseket kell tennünk, ami arra ösztönzi a gyerekeket, hogy itt maradjanak
Borsodnádasdon.
Pallagi László képviselő:
Egyedül Csilla adta be a pályázatot, a lehetőség mindenkinek meg volt adva arra, hogy ezt
megtegye és mivel nem adta be más, ezt kell értékelnünk. Nekem a feleségem nagyon rég óta
a Borsodnádasdi Általános Iskolában dolgozik pedagógusként és az ott dolgozók túlnyomó
része Érsek Csillát elismeri. Én támogatásra javaslom Érsek Csilla pályázatát.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület Érsek Csilla
Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott
pályázatával, kéri kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
33/2018.(IV.26.) számú KT határozat
Tárgy: Érsek Csilla Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetői
álláshelyére benyújtott pályázatának véleményezése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdése e.) pontja, valamint a (4)
bekezdés h.) pontja alapján a Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetői
álláshelyére beadott pályázatot és Érsek Csilla kinevezését támogatja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
VP6-19.2.1-30-2-17 kódszámmal felhívást adtak ki az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi
Közösség Egyesület illetékességi területén működő civil szervezetek, a térség közösségi
életének megerősítése, a hagyományok és a kulturális örökség megőrzése, átadása érdekében.
A legfontosabb cél a társadalmi együttműködés és ezt a célt az Észak-Borsodi LEADER Unió
Helyi Közösség Egyesület illetékességi területén működő civil szervezetek, valamint
települési és kisebbségi önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani. A
pályázaton 2 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető, melyet az Önkormányzat a
2019. évi Molnárkalács Fesztivál megrendezésére fordítana. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti VP619.2.1-30-2-17 kódszámú, ”A közösségi összetartozást erősítő, hagyományőrző, illetve
hagyományosan megtartott rendezvények/ programok szervezése” című pályázat
benyújtásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2018.(IV.26.) számú KT határozat
Tárgy: VP6-19.2.1-30-2-17 kódszámú, ”A közösségi összetartozást erősítő, hagyományőrző,
illetve hagyományosan megtartott rendezvények/ programok szervezése” című
pályázat benyújtásának jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a VP619.2.1-30-2-17 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be.
A projekt összköltsége 2.105.000.- Ft, melyből az Önkormányzat 5% önerőt biztosítani
köteles.
Borsodnádasd Város Önkormányzata a tárgyi projekthez 105.000.- Ft önerőt a 1/2018.
(II.16.) 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:
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy lakossági fórumot fogunk tartani az Integrált
Településfejlesztési Stratégia véleményezésével kapcsolatban 2018. május 10-én délután
15.00 órától a Közösségi Házban.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.
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