Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2018. december 17. 17.00 órától – 18.00 óráig a Képviselőtestület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető – jelen van
Ferencz László műszaki ügyintéző – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Érsek Henrietta hatósági irodavezető – jelen van
Szántó Erika hatósági ügyintéző – jelen van
Becseiné Tóth Ágnes intézményvezető – nem jelent meg
Nagy Anett intézményvezető – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dorkó György 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, Dorkó György 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 Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület 2018.
költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

évi

2. Javasat az önkormányzat vagyonáról, vagyonhasznosításának rendjéről és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló
3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
3. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
4. Javaslat Borsodnádasd Településrendezési eszközeinek M-4 jelű módosítására, ezzel
összefüggésben a Településszerkezeti Terv módosítására, és a Borsodnádasd Város
Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 6/2005.(VI.02.)
számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
5. Javaslat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban
való részvétel elvi támogatására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
6. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési terv
és 2019-2022 évekre szóló stratégiai terv elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
7. Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői
pályázatának elbírálására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
8. Javaslat Borsodnádasd város 2018-2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
9. Javaslat Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás kóbor kutyák kezelésére történő
kezdeményezésének támogatására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
10. Javaslat a 2019. I. félévi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
11. Javaslat a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 2018. december havi igazgatási
szünetének elrendelésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
12. Javaslat a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
13. Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletek körzeteiről szóló önkormányzati
rendeletének hozzájárulásához
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

14. Javaslat az Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
15. Tájékoztató az Ózdi Kistérség Többcélú Társulás 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
16. Tájékoztató a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2018. évi
működéséről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
17. 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
18. Javaslat 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 kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
19. Javaslat a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra
fejlesztés Borsodnádasdon” című projekt, „Piactér” projekteleméhez kapcsolódó
építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
20. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület 2018. évi költségvetéséről
szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A költségvetés módosítás elkészült, átadnám a szót Jegyző Úrnak.
Burkovics Róbert jegyző:
A rendelet módosítás valós képet nem ad a költségvetés jelenlegi állapotáról, mert azokat az
előirányzatokat módosítottuk és illesztettük bele a rendeletbe, amelyek év közben jelentkeztek,
bevételi és kiadási oldalon is pozitív értelemben. Azokat az előirányzatokat, amelyek nem
módosultak, vagy csökkentek év közben, azokat még nem módosítottuk meg, ezt majd a
beszámolókor, költségvetés ellenőrzésekor fogjuk megtenni. A 2019. évi költségvetés
elfogadása előtt, januárban a hivatal készít egy anyagot, ugyanis a költségvetés helyzete az
elmúlt évekhez képest, az idén érzékletük leginkább, hogy jelentősen romlik. Ennek több oka
van, 2014. évtől a költségvetés áttért a feladatalapú finanszírozásra, ami azt jelenti, hogy
különböző normatív számok alapján kap a feladatai ellátására a város költségvetési forrásokat.
Vannak szabadon felhasználható és vannak kötött felhasználású normatíváink. A kötött
felhasználású normatíváink vannak leginkább lefedve, ami azért probléma, mert éves szinten

12 hónapra lebontva ideadják például az óvodának a létszámarányos finanszírozását és mivel
bizonyos feladatok alul vannak finanszírozva, ebből a pénzből szoktuk a várost működtetni. Év
végén, illetve következő évben készíteni kell egy végelszámolást és vannak olyan normatívák,
amelyek csak bizonyos feladatokra használhatók, illetve abból működtethetők. 2017-ben 10 M
Ft-tal több normatíva érkezett az óvodába, mint ami el lett költve és mivel nem lett feltöltve a
pedagógus létszám, ezt a normatívát az idén vissza kell fizetni. A működési hiány év végére ki
szokott egyenlítődni, mert az önkormányzatnak a szabad mozgástere a helyi adó, ami egyéb
normatív címen jön, egyéb normatív címen megy is. Sajnos az elmúlt évben a helyi adó
bevételünk lecsökkent, szinte az ország egyik legrosszabb adóerő képességgel rendelkező
önkormányzata lettünk a korábbi kedvező helyzetünkhöz viszonyítva. Van egy pár olyan
feladat, ami részben van csak finanszírozva, mint például a kultúra, ami a korábbi számok
alapján 16-17 M Ft-ba kerül, erre normatívát 3 M Ft-ot kapunk. A műszaki állományra
egyáltalán nem kapunk finanszírozást. Ahhoz, hogy ne kerüljünk bele egy adósság spirálba
(bár nincs még hitelünk), illetve a továbbiakban is racionálisan tudjunk működni, javaslom a
képviselő-testületnek, hogy a jövőre vonatkozóan, még a 2019-es költségvetés elfogadása előtt,
nézzük át a feladatinkat, mert havi szinten 1-2 M Ft-ot jó lenne a működésből lefaragni, hogy
azt a stabil helyzetünket, amit az elmúlt években kialakítottunk, azt meg tudjuk őrizni. Túl sok
olyan dolgot látunk, aminek nincs bevételi oldala. Első lépésként az év végi jutalmakat,
elismeréseket megszüntettük.
Kormos Krisztián polgármester:
Szerencsére sok pályázatban részt tudunk venni, mert nem jelent gondot az önerő előteremtése,
vagy egy pályázat előfinanszírozása.
Pallagi László képviselő:
Azzal a kéréssel fordulok az önkormányzat felé, hogy az anyagban, ami még a költségvetés
előtt fog készülni, legyen benne, hogy mik azok a többlet költségek, amelyeket egy-egy
feladatkörhöz hozzá kell tennie az önkormányzatnak. Melyek azok a többletköltségek,
amelyeket a pályázati beruházásokhoz az úgynevezett túlárazások miatt, saját erő
növekményként hozzá kellett tenni?
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
2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítását.
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 költségvetésről szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. ( XII.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.( II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. Tárgyalt napirend:
Javasat az önkormányzat vagyonáról, vagyonhasznosításának rendjéről és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 3/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Egy rendeletmódosítás készült az önkormányzat vagyonáról. Viszonylag sok vagyonunk van,
de sajnos ezeknek az értéke nem sok, a településünk elhelyezkedése miatt. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
önkormányzat vagyonáról, vagyonhasznosításának rendjéről és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
az önkormányzat vagyonáról, vagyonhasznosításának rendjéről és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról, vagyonhasznosításának rendjéről és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi szociális
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag vásárlásra, melynek
eredményeként 455 erdei m3 keménylombos tüzifát kapott. A támogatásból vásárolt tüzifát
2019. február 15. napjáig kell kiosztani a rászorulók részére, majd 2019. április 15. napjáig kell
a Magyar Államkincstár felé elszámolni. A Pénzügyi Bizottság a közeljövőben tárgyalni fogja

a kérelmeket, hiszen ők jogosultak dönteni a kiosztásról. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotását.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag-támogatás 2018. évi igénylésének részletes feltételeiről
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Településrendezési eszközeinek M-4 jelű módosítására, ezzel
összefüggésben a Településszerkezeti Terv módosítására, és a Borsodnádasd Város
Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 6/2005.(VI.02.)
számú rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testület Borsodnádasd településrendezési eszközeinek részleges módosításáról
szóló 49/2018.(V.30.) számú KT határozatában döntött a kiemelt fejlesztési területek
kijelöléséről. A településrendezési eszközök módosítása a településszerkezeti tervet és a Helyi
Építési Szabályzatot és Szabályozási Tervet érinti. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném
a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Borsodnádasd Város Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló
6/2005.(VI.02.) önkormányzati rendelet módosítását.
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 Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló
6/2005. (VI. 02.) önkormányzati rendeletének módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelete
Borsodnádasd Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló
6/2005. (VI. 02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Borsodnádasd Város 40/HÖK/2005.(VI.2.) számú határozattal jóváhagyott Területrendezési
Szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosítását.
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 40/HÖK/2005.(VI.2.) számú határozattal jóváhagyott Területrendezési
Szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
105/2018.(XII.17.) számú KT határozat
Tárgy:

Borsodnádasd Város 40/HÖK/2005.(VI.2.) számú határozattal jóváhagyott
Területrendezési Szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosítása

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
40/HÖK/2005.(VI.2.) számú határozattal jóváhagyott Területrendezési Szabályzatot és
Településszerkezeti Tervet az alábbiak szerint módosítja:
1. A Képviselő-testület Borsodnádasd Város Belterületre vonatkozó Településszerkezeti
Tervének módosítását, mely a város kiemelt fejlesztési területeire és környezetükre
vonatkozik a jelen határozat 1-2 számú melléklete szerint jóváhagyja.
Rajzszám:
T-1/M-4/M1 1.sz. melléklet
T-1/M-4/M2 2.sz. melléklet
A Településszerkezeti Terv módosítással nem érintett részei hatályban maradnak.
2. A Településszerkezeti Terv Leírását a Településszerkezeti terv módosítása érinti,
módosítását a jelen határozat 3. melléklete tartalmazza.
3. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállapított
Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti
Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvétel elvi támogatására
Kormos Krisztián polgármester:
A 8. osztályos tanulóknak lehetősége van részt venni az Arany János tehetséggondozó
programban. Minden évben támogatni szoktuk a Móra Ferenc Általános Iskola által javasolt
tanulókat, az idén Kelemen Krisztinára tettek javaslatot. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel elvi
támogatását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel elvi
támogatásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
106/2018.(XII.17.) számú KT határozat
Tárgy: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvétel elvi támogatására
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy benyújtja
pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvételére.
Támogatja, hogy KELEMEN KRISZTINA tanulónk Borsodnádasd település képviseletében
részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
Az Önkormányzat csak elvi támogatásban részesíti a tanulókat, anyagi támogatást jelenleg nem
tud nyújtani nekik
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerű

6. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési terv
és 2019-2022 évekre szóló stratégiai terv elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a „Gy&Gy” Perfekt Audit Kft. látja el, akik
elkészítették a 2019. évi belső ellenőrzési tervet és a 2019-2022 közötti évekre szóló stratégiai
ellenőrzési tervet. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2019. évi belső ellenőrzési tervét és a 2019-2022 közötti évekre szóló stratégiai ellenőrzési
tervét.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2019-2022 közötti évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervvel, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
107/2018.(XII.17.) számú KT határozat
Tárgy: 2019-2022 közötti évekre szóló stratégiai ellenőrzési terv elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII.31) Korm. rendelet 30.§ (1)
bekezdése alapján, határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja Borsodnádasd Város
Önkormányzata 2019-2022 közötti évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervét.
Felelős: jegyző
Határidő: A stratégiai tervben meghatározott időszak.

Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti 2019. évi belső ellenőrzési tervvel, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
108/2018.(XII.17.) számú KT határozat
Tárgy: 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdése , valamint a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII.31) Korm. rendelet 32.§
(4) bekezdése alapján, a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja Borsodnádasd
Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervét.
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Felelős: jegyző
Határidő: 2019. december 31.

7. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői
pályázatának elbírálására
Kormos Krisztián polgármester:
Az intézményvezetői állásra egy pályázat érkezett be, Nagy Anett, a jelenlegi
intézményvezető pályázata. Jegyző Úr koordinálta a pályázat lefolytatásával kapcsolatos
teendőket, megkérem tájékoztassa a testületet.
Burkovics Róbert jegyző:
A pályázati határidőig egy darab pályázati anyag érkezett, a jelenlegi - Nagy Anett, 3600 Ózd,
Bibó út 3/B. - intézményvezető pályázata. A vonatkozó Korm. rendelet alapján megkerestük a
Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületét, hogy a pályázat
elbírálásához szakértőt delegáljon a pályázó meghallgatásához, a szakértő Beik-Sike Ildikó
személyében kijelölésre került. Az ő álláspontja az volt, hogy egy nagyon precíz, pontos,
hiányosságokat nem tartalmazó pályázat került beadásra, az anyag alapján alkalmasnak tartja
Nagy Anettet az intézményvezetői álláshely betöltésére. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a
testületi határozatba vegyük bele, - mivel a tavalyi évben jogszabály változás lépett életbe, hogy vezetőképző tanfolyamot kell intézményvezetőnek elvégeznie két éven belül. Korábbi
testületi ülés alkalmával a testületi tagok döntöttek arról, hogy szakértői bizottságot hoznak
létre, melynek tagjai Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Pallagi László és Becseiné Tóth Ágnes, akik
véleménye szintén az volt, hogy alkalmasnak tartják Nagy Anettet az álláshely betöltésére.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Nagy Anett Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői
megbízását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Nagy Anett Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői
megbízásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
109/2018.(XII.17.) számú KT határozat
Tárgy: Nagy Anett Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői
megbízása
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Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 1-től 5 év
időtartamra, 2023. december 31-ig – az intézmény vezetésére (magasabb vezető) kiírt
pályázati eljárás eredményeként Nagy Anettet (3600 Ózd, Bibó út 3/B.) - a Borsodnádasdi
Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői feladataival bízza meg.
A képviselő-testület az intézményvezető illetményét – a besorolási fokozata alapján –
195.000 Ft-ban, a magasabb vezetői pótlékát 50.000 Ft-ban, a munkáltatói döntésen alapuló
illetményét 74.700 Ft-ban, szociális ágazati pótlékát 72.087 Ft-ban, összesen 391.787 Ft-ban
állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. január 1.

8. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd város 2018-2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Az képviselő-testület 2013-ban fogadta el öt éves időtartamra Borsodnádasd Város Helyi
Esélyegyenlőségi Tervét, melynek felülvizsgálata 2015. és 2017. években megtörtént. A
programot a települési önkormányzati köztisztviselők és közalkalmazottak készítik el. A
tartalmas anyag elkészült, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Borsodnádasd város 2018-2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
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 2018-2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
110/2018.(XII.17.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasd város 2018-2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programja
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2018-2023.
évekre vonatkozó helyi esélyegyenlőségi programját a melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a helyi esélyegyenlőségi program, illetve annak közzététele kapcsán szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
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Határidő: 2018. december 31.

9. Tárgyalt napirend:
Javaslat Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás kóbor kutyák kezelésére történő
kezdeményezésének támogatására
Kormos Krisztián polgármester:
Putnok Város Polgármesterének kezdeményezésére a Putnok és Térsége Önkormányzati
Társulás javaslatot fogalmazott meg a felelős kutyatartás, a kóborló ebek tárgyában.
Térségünkben sajnos nagy számban terjedtek el a kóbor ebek - többek közt településünkön is
-, és sok problémát okoznak a felügyelet nélkül hagyott állatok. A kezdeményezés arra
irányult, hogy a két járás együttesen rendelkezzen állatmenhellyel és gyepmesteri
szolgáltatással, amit javaslok támogatni. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás kóbor kutyák kezelésére történő
kezdeményezésének támogatását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás kóbor kutyák kezelésére történő
kezdeményezésének támogatásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
111/2018.(XII.17.) számú KT határozat
Tárgy: Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás kóbor kutyák kezelésére vonatkozó
kezdeményezésének támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy támogatja
Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás kóbor kutyákra vonatkozó alábbi
kezdeményezését:
A Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megállapítja, hogy a
járásban és országosan is komoly problémát jelent a közterületen kóborolni hagyott ebek
kérdése.
A helyzet hatékony megoldása érdekében kezdeményezzük, hogy:
1.) A településeken előforduló kóborolni hagyott ebek részére legalább 2 járás
együttesen rendelkezzem állatmenhellyel és gyepmesteri szolgáltatással.
2.) A fent leírt szolgáltatások a központi költségvetésből kerüljenek finanszírozásra.
3.) Javasolt a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata annak érdekében, hogy a
hatóságok hatékonyabban tudjanak eljárni.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 31.

10. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2019. I. félévi munkaterv elfogadása
Kormos Krisztián polgármester:
A 2019. I. félévi munkaterv elkészült, mint a nevében is benne van, egy tervről van szó,
változás természetesen lehetséges benne. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2019. I. félévi munkaterv elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2019. I. félévi munkaterv elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
112/2018.(XII.17.) számú KT határozat
Tárgy: 2019. I. féléves munkaterv elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2019. I.
féléves munkatervét a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

11. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 2018. december havi igazgatási
szünetének elrendelésére
Kormos Krisztián polgármester:
A két ünnep között igazgatási szünetet rendelnénk el a Polgármesteri Hivatalban, ami érinti a
2018. december 27. és 28. napokat. Ügyeletet természetesen tartani fogunk a halaszthatatlan
ügyek miatt. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 2018. december havi igazgatási szünetének elrendelését.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 2018. december havi igazgatási szünetének
elrendelésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
113/2018.(XII.17.) számú KT határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 2018. december havi igazgatási szünetének
elrendelése
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2018.
december hónapban a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el
az alábbi napokon:
2018. december 27. (csütörtök), 2018. december 28. (péntek).
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
12. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Az intézményvezető jelezte, hogy a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatát szeretné módosítani. Az anyag elkészült, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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114/2018.(XII.17.) számú KT határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Mesekert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Mesekert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

13. Tárgyalt napirend:
Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletek körzeteiről szóló önkormányzati
rendeletének hozzájárulásához
Kormos Krisztián polgármester:
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa decemberben döntést hozott arról,
hogy Ózd városban a kistérség teljes lakosságára kiterjedően fogorvosi ügyeletet működtet.
2019. január 1. napjától fogorvosi ellátás fog indulni Ózdon. Az ügyelet ellátására az Ózd,
Október 23. tér 1. szám alatti épület I. emeletén, a fogászati rendelő helyiségében kerül sor. A
rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselőtestületének hozzájárulása szükséges. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára Ózd
Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó
központi ügyeletek körzeteiről szóló önkormányzati rendeletének hozzájárulását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó
központi ügyeletek körzeteiről szóló önkormányzati rendeletének hozzájárulásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
115/2018.(XII.17.) számú KT határozat
Tárgy: Hozzájárulás Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletek körzetiről szóló önkormányzati rendeletéhez
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján hozzájárul Ózd Város
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Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi
ügyeletek körzetiről szóló önkormányzati rendeletének melléklet szerinti elfogadásához.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 31.

14. Tárgyalt napirend:
Javaslat az Ózd Kistérség
módosítására

Többcélú

Társulás

Társulási

Megállapodásának

Kormos Krisztián polgármester:
A módosítás azért szükséges, mert az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény alaptevékenysége bővítésre kerül, az előző napirendi
pontban említett fogorvosi ellátás miatt. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára Ózd
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
116/2018.(XII.17.) számú KT határozat
Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ózdi Kistérség Többcélú
Társulása társulási megállapodásának módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a módosítással kapcsolatos teendők
ellátására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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15. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató az Ózdi Kistérség Többcélú Társulás 2018. évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulás az idén 6 alkalommal ülésezett. Az idén Ózd kistérségtől
a háziorvosi ügyelet működésére kaptunk támogatást, illetve a fogorvosi ügyeleti ellátás is
létre fog jönni a jövőben Ózd és térségében, ezek nagyon fontos elemek. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára Ózd
Kistérség Többcélú Társulás 2018. évi tevékenységéről 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
Ózd Kistérség Többcélú Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóval, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
117/2018.(XII.17.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az Ózd Kistérség Többcélú Társulás 2018. évi tevékenységéről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az Ózd
Kistérség Többcélú Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a melléklet szerint
elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

16. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2018. évi
működéséről
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzatunknak a háziorvosi ügyeleti ellátásban 9 M Ft-ja van benne. Dr. Benkő
Gábor főorvos lemondott a háziorvosi ügyelet szakmai vezetéséről, helyette Dr. Hegedűs
Zsuzsanna elvállalta ezt a tisztséget, amit külön köszönünk neki. Az ügyelet jól működik és
bízunk benne, hogy hosszú távon tudjuk még működtetni ezt az ellátást.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Én az ügyeletben dolgozók kérését szeretném elmondani, miszerint amióta az ügyelet
működik, nem volt ügyeleti díj emelés. Katasztrofálisan alacsonyak a díjak, azok az orvosok,
akik helyettesítőként jönnek ügyelni, legalább a háromszorosát kérik annak, amit mi kapunk.
Amennyiben díj emelésre kerülne sor, én javaslom, hogy 50-50 %-os emelés valósuljon meg
az orvosok és ápolók részére egyaránt.
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Kormos Krisztián polgármester:
Sajnos az orvosi ellátásban szakember hiány van. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném
a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről szóló
tájékoztató elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről szóló
tájékoztató elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
118/2018.(XII.17.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2018. évi
tevékenységéről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Nádasdvölgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

17. 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:
2016-ban pályázatot nyújtottunk be munkagépek beszerzésére, amit meg is nyertünk. A
pályázat előkészítése során a konzorciumi partnerrel történt egyeztetés és a beérkezett
ajánlatok pontosították a pályázati összköltséget. 2018-ban értesültünk a támogató döntésről,
mely az eszközbeszerzés esetében bizonyos tételeket nem támogatott (mélyásó kanalak:
keskeny, széles és profil kanál, valamint függesztett betonkeverő), valamint egyes
szolgáltatásokat csökkentett költséggel támogattak. Ennek következményeként a 2016-ban
hozott határozat módosítására van szükség, mely szerint az önerő kevesebb lesz a korábban
elfogadotthoz képest. A gépek valamikor januárban már itt lesznek, bízunk benne, hogy
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hasznos dolgokat tudunk velük végezni és jó célt szolgálnak majd. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György 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 benyújtására 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 benyújtására és az önrész biztosítása tárgyú, 110/2016.(XII.15.) sz. határozat
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
119/2018.(XII.17.) 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-testülete 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 Önkormányzata döntött abban, hogy a Miniszterelnökség Agrárvidékfejlesztési 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

A projekt azonosítója:

1826741900

A projekt megvalósítója:

Konzorcium

A Konzorcium vezetője:

Borsodnádasd Város Önkormányzata

gépek

beszerzése

A fejlesztés borsodnádasdi helyszíne: 3671 Borsodnádasd, Alkotmány u. 3. Hrsz: 186/2
A fejlesztés forrásösszetétele a Támogatói Okirat szerint:
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Megnevezés
Projekt összes költsége (Ft)

17.871.437 Ft

ebből Borsodnádasd Város Önkormányzata

8.594.440 Ft

ebből Arló Nagyközség Önkormányzata

9.276.997 Ft

Projekt elszámolható költsége (Ft)

17.766.624 Ft

ebből Borsodnádasd Város Önkormányzata

8.538.512 Ft

ebből Arló Nagyközség Önkormányzata

9.228.112 Ft

Pályázat benyújtásakor igényelt támogatás összege (Ft)

18.896.200 Ft

ebből Borsodnádasd Város Önkormányzata

10.083.053Ft

ebből Arló Nagyközség Önkormányzata

8.813.147 Ft

Megítélt támogatás összege (Ft)

16.878.291 Ft

ebből Borsodnádasd Város Önkormányzata

8.111.585 Ft

ebből Arló Nagyközség Önkormányzata

8.766.706 Ft

Támogatás aránya az összköltséghez képest (%)
Projekt összes költségére vonatkozó önerő nagysága (Ft)

95 %
993.146 Ft

ebből Borsodnádasd Város Önkormányzata

482.855 Ft

ebből Arló Nagyközség Önkormányzata

510.291 Ft

Vállalt önerő aránya az összköltséghez képest (%)

5%

Borsodnádasd Város Önkormányzata vállalja, hogy a tárgyi projekthez 482.855 Ft önerőt a
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2018. és 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletében a
költségvetési maradvány terhére biztosítja.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtását jóváhagyta.
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

18. Tárgyalt napirend:
Javaslat 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 kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
A Zöld infrastruktúra fejlesztés Borsodnádasdon című projekt Jegyzői-ház projektelemének
kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást már lefolytattunk, mely eredménytelenül zárult.
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Ezt követően a műszaki tartalom felülvizsgálata folyamatban van és hamarosan elkészülnek a
módosított kiviteli tervek, valamint a módosított tételes tervezői költségvetés és tételkiírás. A
projekt előrehaladása érdekében az építési kivitelező kiválasztására legalább öt gazdasági
szereplő ajánlattevő felhívásával történő közbeszerzési eljárást a jövő évi megvalósítás
érdekében szükségessé vált megindítani. Fentiekre tekintettel az alábbi cégeket javasoljuk
ajánlattételre felhívni, DOMAÉP Kft-t, ERTAMIL Kft-t, Calor System Kft-t, New Techno
Home Kft-t és a Borsodszer Kft-t. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György 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 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-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 kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
120/2018.(XII.17.) 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 Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a TOP-2.1.215-BO1-2016-00010 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.)
ERTAMIL Kft. (3300 Eger, Rajner Károly u. 41.)
Calor System Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 85.)
New Techno Home Kft. (3718 Megyaszó, 012/6. hrsz.)
Borsodszer Kft. (3780 Edelény, Petőfi u. 5.)

A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, a közbeszerzési eljárás előkészítésére és
megindítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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19. Tárgyalt napirend:
Javaslat a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra
fejlesztés Borsodnádasdon” című projekt, „Piactér” projekteleméhez kapcsolódó
építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
A piactér projektelemhez a tervezői költségvetés májusban elkészült. A költségvetés összege
azonban nagyságrendekkel magasabb, mint a pályázat keretében rendelkezésre álló
támogatás. A projekt előrehaladása érdekében az építési kivitelező kiválasztására legalább öt
gazdasági szereplő ajánlattevő felhívásával történő közbeszerzési eljárást a jövő évi
megvalósítás érdekében szükségessé vált megindítani. Fentiekre tekintettel az alábbi cégeket
javasoljuk ajánlattételre felhívni, DOMAÉP Kft-t, Borsod Bau 2000 Kft-t, ZD Építő Kft-t,
Bódva-Ép Kft-t és a SZAVA Kft-t. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György 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, „Piactér” projekteleméhez 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-2.1.2-15-BO1-2016-00010
azonosítószámú,
„Zöld
infrastruktúra
fejlesztés
Borsodnádasdon” című projekt, „Piactér” projekteleméhez kapcsolódó építési tevékenység
kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók
kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
121/2018.(XII.17.) számú KT határozat
Tárgy: a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztés
Borsodnádasdon” című projekt, „Piactér” projekteleméhez kapcsolódó építési
tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a TOP-2.1.215-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztés Borsodnádasdon” című
projekt, „Piactér” projekteleméhez kapcsolódó építési tevékenységgel összefüggésben a
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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
Pallagi László képviselő:
Az Érv Zrt. a szennyvíz szippantásra közel másfél hónap múlva ad időpontot. Ez felháborító,
mert ha feltesszük a kérdést, hogy nem lehetne-e korábban, az rá a válasz, hogy oldjuk meg.
Ez a szolgáltatás egyáltalán nem jól működik, a jövőben foglalkozunk kell az üggyel.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kellemes Ünnepeket kíván, majd megkéri,
hogy a kiadott vagyonnyilatkozatokat 2019. január 31. napjáig visszajuttatni szíveskedjenek.
Kormos Krisztián polgármester az ülést bezárta.

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Dorkó György
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Sági Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

