Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2019. április 29. 17.00 órától – 18.30 óráig a Képviselőtestület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő (késett)
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Kelemen Tünde képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
dr. Rapcsok Balázs aljegyző – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Keresztfalvi Lajos intézményvezető – jelen van
Érsek Henrietta hatórásig irodavezető – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dorkó György és Kovács Attila 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, Dorkó György és Kovács Attila 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 a „Bölcsődei fejlesztési program 2018” című pályázat benyújtásáról és az
önrész vállalásáról szóló 16/2019.(III.12.) számú KT határozat módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető
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2.

Javaslat "A Mesekert Óvoda bővítése Borsodnádasdon" tárgyú (EKR000389402019)
közbeszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető

3.

Javaslat támogatási igény benyújtására a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának
csökkentésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető

4.

Tájékoztatás a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi szakmai és
pénzügyi tevékenységéről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Keresztfalvi Lajos intézményvezető

5.

Tájékoztató a XII. Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválról
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Keresztfalvi Lajos intézményvezető

6.

Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a „Bölcsődei fejlesztési program 2018” című pályázat benyújtásáról és az
önrész vállalásáról szóló 16/2019.(III.12.) számú KT határozat módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testület korábban döntött a bölcsőde építésére irányuló pályázat benyújtásáról,
viszont a Magyar Államkincstártól hiánypótlás érkezett, ezáltal a korábban elfogadott
határozatot módosítani szükséges. Bele kell írnunk a határozatba, hogy az önkormányzat a
költségek emelkedése esetén is vállalja a beruházás megvalósítását, illetve a megvalósítás
tervezett időbeni ütemezését. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
„Bölcsődei fejlesztési program 2018” című pályázat benyújtásáról és az önrész vállalásáról
szóló 16/2019.(III.12.) számú KT 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
„Bölcsődei fejlesztési program 2018” című pályázat benyújtásáról és az önrész vállalásáról
szóló 16/2019.(III.12.) számú KT határozat módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/2019.(IV.29.) számú KT határozat
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Tárgy: a „Bölcsődei fejlesztési program 2018” című pályázat benyújtásáról és az önrész
vállalásáról szóló 16/2019.(III.12.) számú KT határozat módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a „Bölcsődei
fejlesztési program 2018” című pályázat benyújtásáról és az önrész vállalásáról szóló
16/2019.(III.12.) számú KT határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Borsodnádasd Város Önkormányzata döntött abban, hogy a pénzügyminiszter által
meghirdetett „Bölcsődei fejlesztési program 2018” pályázati felhívásra támogatási kérelmet
nyújt be.
A projekt címe: Bölcsőde létesítése Borsodnádasdon
A fejlesztés helyszíne: 3671 Borsodnádasd, Hrsz.: 665/2
A fejlesztés forrásösszetétele, a megvalósítás és finanszírozás időbeli ütemezése:
Megnevezés

Projekt

2019.

2020.

Beruházás összköltsége (Ft)

219.051.191 Ft

106.112.000 Ft

112.939.191 Ft

ebből építési költség

197.449.821 Ft

99.000.000 Ft

98.449.821 Ft

13.028.870 Ft

Ft

13.028.870 Ft

8.572.500 Ft

7.112.000 Ft

1.460.500 Ft

208.000.000 Ft

100.764.239 Ft

107.235.761 Ft

94,95 %

94,95 %

94,95 %

eszközbeszerzés költsége
egyéb költség
Pályázat keretében igényelt támogatás (Ft)
Támogatás aránya az összköltséghez képest (%)
Vállalt önerő nagysága (Ft)

11.051.191 Ft

Vállalt önerő aránya az összköltséghez képest (%)

5,05 %

5.347.761 Ft

5.703.430 Ft

5,05 %

5,05 %

Tevékenység és kifizetés ütemezés:
Projekt tervezett kezdete:
2019.09.01.
Projekt tervezett vége:
2020.06.30.

Tevékenység
Egyéb tevékenység (2019. III – 2020. II. n.év)
Tervezés (2019. III – IV. n.év)
Közbeszerzés (2019. IV. n.év)
Műszaki ellenőrzés (2019. IV – 2020. II. n.év)
Módszertani szakértő(2019. IV–2020. II. n.év)
Építés (2019. IV – 2020. II. n.év)
Eszközbeszerzés (2019. II. n.év)
Összesen:
Igényelt támogatás 94,95%
Vállalt önerő nagysága 5,05%

2019.
III. negyedév IV. negyedév
3 350 000
3 762 000
3 350 000
3 000 000
762 000

2020.
I. negyedév II. negyedév
508 000
952 500

508 000

3 350 000
3 180 992
169 008

99 000 000

50 000 000

102 762 000
97 577 630
5 184 370

50 508 000
47 959 858
2 548 142

508 000
444500
48 449 821
13 028 870
62 431 191
59 281 520
3 149 671

Borsodnádasd Város Önkormányzata a projekthez vállalt 11.051.191 Ft önerőt Borsodnádasd
Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati
rendelete Előző évi maradvány terhére biztosítja, valamint nyertes pályázat esetén a 2020. évi
költségvetésében is tervezni fogja.
Nyertes pályázat esetén Borsodnádasd Város Önkormányzata a beruházás megvalósítását a
költségek esetleges emelkedése mellett is vállalja.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázat benyújtására, valamint nyertes
pályázat esetén a projekt lebonyolítására.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester
2. Tárgyalt napirend:
Javaslat "A Mesekert Óvoda bővítése Borsodnádasdon" tárgyú (EKR000389402019)
közbeszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
A Mesekert Óvoda bővítése Borsodnádasdon tárgyú közbeszerzési eljárásban öt ajánlattevőt
kerestünk fel ajánlattételre. Az ajánlattételi határidőre 3 ajánlat érkezett, a Bódva-Ép Kft, a
Domaép Kft és a SZAVA Kft. ajánlata. A Bíráló Bizottság döntése alapján a Domaép Kft.
ajánlata érvényes, a másik kettőé érvénytelen, ezáltal az eljárás nyertese a Domaép Kft. lett.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára "A
Mesekert Óvoda bővítése Borsodnádasdon" tárgyú (EKR000389402019) közbeszerzési
eljárásban a kivitelező kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
"A Mesekert Óvoda bővítése Borsodnádasdon" tárgyú (EKR000389402019) közbeszerzési
eljárásban a kivitelező kiválasztásával, név szerinti szavazást rendelt el, nevük hallatán
szavazzanak:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből, név szerint
Kormos Krisztián: igen
Dorkó György: igen
Dr. Hegedűs Zsuzsanna: igen
Kovács Attila: igen
Sági Tibor: igen
5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2019.(IV.29.) számú KT határozat
Tárgy: „A Mesekert Óvoda bővítése Borsodnádasdon” tárgyú (EKR000389402019)
közbeszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az
EKR000389402019 számú, „A Mesekert Óvoda bővítése Borsodnádasdon” tárgyú építési
munka kivitelezésére irányuló, Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárásban a kialakult eredmény, és a Bíráló Bizottság javaslata alapján az
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eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás nyertesének a DOMAÉP Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (3600 Ózd, Sárli telep Pf.172.) hirdeti ki.
A kialakult eredmény alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
Önkormányzat képviseletében fenti tárgyú közbeszerzés tekintetében a DOMAÉP Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kösse meg a vállalkozási szerződést.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
3. Tárgyalt napirend:
Javaslat támogatási igény benyújtására a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának
csökkentésére
Kormos Krisztián polgármester:
A pályázat célja, azon települési önkormányzatok támogatása, ahol az önkormányzati, az
állami és egyéb szolgáltatók által végzett ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás ráfordításai
magasak. A pályázatot a települési önkormányzatok nyújthatják be, vissza nem térítendő
költségvetési támogatásra, a támogatás mértéke még nem ismert. Minden évben pályázik erre
az önkormányzatunk, az idén is tervezzük. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György 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 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25/2019.(IV.29.) számú KT határozat
Tárgy: Támogatási igény benyújtása a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának
csökkentésére
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2019. 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
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4. Tárgyalt napirend:
Tájékoztatás a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi szakmai és pénzügyi
tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
Az Intézményvezető Úr által készített anyagot nagyon jól összeállítottnak és tartalmasnak
találtam. Amennyiben van ötlet, javaslat a jövőbeni működést illetően, azt tegyék meg a
képviselő társak.
dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az év elején bált szervezett, ahol egy sajnálatos dolog
történt, rosszul lett és meghalt az egyik nemzetiségi képviselő. Én azt szeretném kérdezni, ha
van egy nagyszabású rendezvény, miért nincsen ott mindenki a Közösségi Ház dolgozói
közül?
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Én Elnök Úrral úgy egyeztem meg, hogy az egész házat átadjuk nekik, írásban mindent
rögzítettünk, amiben feltételek lettek meghatározva. Olyan rendezvényen, amit mi szervezünk
és bonyolítunk le, természetesen minden dolgozónk részt vesz. Én Elnök Úr részéről ígéretet
kaptam, hogy részükről rendezőség is lesz, mi csak a portaszolgálatot biztosítjuk.
Dorkó György képviselő:
Amikor még Szántó Endre volt a Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület elnöke, ilyen szabású
rendezvénykor ő mindig gondoskodott biztonsági őrökről, akik szándékosan nem helybeliek
voltak. Akár feltételként is megszabhatjuk, hogy nagyszabású rendezvény esetén biztonsági
szolgálatot kell biztosítani.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Ez az eset bebizonyította azt, hogy a nemzetiségi önkormányzat nem alkalmas efféle
rendezvény lebonyolítására, ezt meg is beszéltem Elnök Úrral, ez volt az első és utolsó
alkalom.
Burkovics Róbert jegyző:
Én is beszéltem Elnök Úrral, ők is levonták a következtetést az esetből.
Dorkó György képviselő:
Én egy kicsit sokallom a túlórák számát az anyagban.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Ezáltal a dolgozók semmivel sem keresnek többet, csupán ki van mutatva, hogy ők ennyit
vannak itt azon felül, mint amit meghatároztam nekik. Egyik héten öt órát dolgoznak, másik
héten 8 órát. A túlórákat sorosként lesoroltatom velük.
Dorkó György képviselő:
Mi a helyzet a könyvtár látogatottsággal?
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Minden nap reggel 8 órától este 7 óráig vagyunk nyitva, szombati napokon este 6 óráig. A
könyvtár nagyon komoly látogatottság hiánnyal küzd, igen hanyatlik ezen szolgáltatás iránti
igény. A célunk, a XXI. századi könyvtár követelmény szerint, hogy újszerű könyveket
szerezzünk. A selejtezést el kell kezdeni, vannak olyan könyvek, amelyeket az 1980-as
évektől nem kölcsönöztek ki.
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Sági Tibor alpolgármester:
Szükséges a könyveket kiselejtezni, viszont az lenne a cél, hogy valamilyen módon bevonzani
az embereket a könyvtárba, amire vannak jó modellek. Nagyon sok könyvtár jó színvonalon
működik, ha van innováció, a képviselő-testület biztosan hozzáteszi az esetlegesen szükséges
pénzeszközt. Nekem nagyon tetszett az anyag, nagyon precíznek találom. A kultúrának
engem az az oldala érint, ami miatt működtetünk Közösségi Házat, engem ez érdekel. Nagyon
tetszett az anyagban az, hogy az egyes rendezvényekkel kapcsolatban megfogalmaztál
kritikákat, esetlegesen önkritikát. Ez az útja az előrelépésnek, ha tudjuk mit hibáztunk, amiből
később tanulni kell. A mikulás rendezvény nagy blamázs volt, iszonyú kellemetlen
mindenkinek. Néhány évvel ezelőtt, amikor még igazgató helyettes voltam, a nemzetiségi
önkormányzat elnökének javasoltam, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat adjon magyar
és roma gyerekeknek is egyaránt mikulás csomagot. Ennek nagyon jó visszhangja volt, azóta
is emlegetik a romák, hogy ők adtak a magyaroknak valamit. Az a legszomorúbb, amikor egy
25 fős osztályból 10 gyerek kap csomagot, mert nekik oda tudták adni a szülők rá a pénzt, a
többi gyerek pedig csak néz, ez egy drámai dolog. Nádasdon mindig is hatalmas hagyománya
volt az egymással szerveződő emberek közösségének és tevékeny akaratának. Úgy gondolom,
hogy a Közösségi Háznak az a legfontosabb feladata, hogy ezeket a szervezeteket segítse
abban, hogy minél többen és hasznosabban tudjanak tevékenykedni. Azt érzem az utóbbi
időben, mintha ezek a csoportok perifériásan dolgoznának, a közösség iránti
megnyilvánulásaik nem olyanok, mint ezelőtt. Bíztatni és segíteni kell őket, amiben csak
tudunk. A civil szervezetekre fokozott figyelmet kell fordítani, mert ezek az emberek
önzetlenül dolgoznak a településért.
Dorkó György képviselő:
A 8.13-as pontban azt javasolja az intézményvezető, hogy azoknál a civil rendezvényeknél,
melyeknél belépő díjak kerülnek beszedésre, de terembérletet nem számolunk fel, a
rendezvény létszámától függően 100 Ft/fő rezsi költséget számoljunk fel, mely tartalmazza az
1 főre eső, tisztítószerek, víz, áram, és fűtési/hűtési fajlagos költségeket. Az imént
elhangzottak alapján ezt a pontot kivehetjük az anyagból.
Sági Tibor alpolgármester:
Sajnálattal értesültem, hogy a mesterségek ünnepe nem lesz az idei molnárkalács fesztiválon,
ami az egyesület döntése, holott technikailag itt lett volna mögötte a Közösségi Ház,
pénzügyileg az önkormányzat, csak a nevüket kellett volna hozzá adniuk és azt a szorgalmas
munkát, amit korábban megismertünk tőlük. Érthetetlen számomra a Jövő Borsodnádasdjáért
Egyesületnek ez a döntése. Egy jó együttműködésnek a lehetőségtől fosztjuk meg magunkat.
Kormos Krisztián polgármester:
Én is egyetértek Alpolgármester Úr észrevételével.
dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület egy-egy rendezvényen összegyűlt bevételét a családi
napra, vagy egyéb más városi rendezvényére visszaforgatja.
Dorkó György képviselő:
Azt próbáljuk tudatosítani a civil szervezeteinkben, hogy ha megkapják ingyen a Közösségi
Házat, az nem ingyen volt, az nekünk költségünkbe került, ez is egy támogatási forma.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
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A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről
szóló tájékozatót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről
szóló tájékozatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2019.(IV.29.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztatás a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi pénzügyi és
szakmai tevékenységéről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Közösségi Ház és Könyvtár éves beszámolóját a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: mb. intézményvezető
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a XII. Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválról
Kormos Krisztián polgármester:
Megkérem Intézményvezető Urat, mondjon pár szót a napirendről.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Igyekeztem a lehető legköltséghatékonyabban tervezni, így is tervezett kiadások 3.340.000
Ft-ra jöttek ki, amelyből 1.040.000 Ft pályázatos összeg, a fennmaradó 2.300.000 Ft
önkormányzati költség.

Pallagi László képviselő megérkezett.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
A rendezvény helyszíne az Általános Iskola udvara lenne. Pénteken kerülne megrendezésre a
Volny József emlékest és fotókiállítás, majd ezt követné a Mű-Vész-Hely előadása.
Szombaton az ünnepi fesztivál megnyitója után fellépnek az Őszirózsák Nyugdíjas Klub, az
Ózdi Gyöngyvirág Néptánc Egyesület, a Borsodszentgyörgyi Népdalkör, a Szabad Szombat
Táncegyüttes, valamint a Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar. 16.30 órától a Folk on 45
akusztikus duó műsora következik, majd 20.00 órától a Holdviola produkciója. Vannak
időszakok, amelyekre még nem sikerült programot lekötnünk, de folyamatban vannak az
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egyeztetések. 21.30 órától a fesztivál tűzijátékkal fog zárulni. Meg lehet keresni a helyi
vállalkozókat és kérhetünk tőlük támogatást. Eddig azért tettem, mert még nem voltak
konkrétumok, de már most nagyjából összeálltak a programok.
Sági Tibor alpolgármester:
Lehetőség szerint próbáljunk meg támogatókat szerezni. Ami a korábbi években jól
működött, azt megbolygatni nem érdemes.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Szeretném kérni a stúdió áthelyezését a Matávos központba, ahol csakis a kábeltévére lehetne
összpontosítani. A reklámozás miatt jó lenne ledfalat vásárolni, ahol online reklámokat
hirdetnénk és bármit tudnánk a lakossággal közölni.
Sági Tibor alpolgármester:
Korábban vásárolt az önkormányzat digitalizálásra alkalmas eszközt. Az 1980-as évekről
megjelent anyagokat lehetne ezzel az eszközzel digitalizálni.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Nekem nincsen erről tudomásom. Az író, ami szükséges ehhez az eszközhöz, nagyon drága.
Ha hagyományos CD-re kerül kiírásra valami, az 10 éven belül olvashatatlan lesz.
Sági Tibor alpolgármester:
Nekem tetszik az az ötlet, hogy átkerüljön a stúdió a Matávos helységbe, de ennek utána kell
járni.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Én ezt már körbejártam, nincsen akadálya.
Kormos Krisztián polgármester:
Már sokszor elmondtuk, hogy az egyik legrosszabban finanszírozott ágazat a kultúra.
Dorkó György képviselő:
Azt az információt kaptam, hogy 11 darab sátrunk van. Az elmúlt 5 évben közel 30 darabot
vettünk. Tavalyi évben az egyik rendezvényünkkor a hirtelen jött vihar megrongálta a
felállított sátrak egy részét. Fokozottan figyeljünk arra, hogy ezek a sátrak biztonságban fel
legyenek állítva és a rendezvény után össze is legyenek szedve, nem lenne szerencsés, ha egy
újabb vihar következményeképpen, újabb sátrak mennének tönkre.
Kormos Krisztián polgármester:
A sátrak jelentős része nem a miénk. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
XII. Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválról szóló tájékoztatót.
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
XII. Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválról szóló tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
27/2019.(IV.29.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a XII. Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválról
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a XII.
Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválról szóló tájékoztatót a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Április hónapban jelent meg a 2019. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázat
kiírás. A pályázat célja, hogy önkormányzati tulajdonú, belterületi utak fejlesztése valósuljon
meg ezáltal. A pályázat keretében a Rákóczi út és a Balatoni út egy része fog megújulni. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 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
2019. évi önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések című pályázat benyújtásával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
28/2019.(IV.29.) számú KT határozat
Tárgy:

„2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések.” című pályázat
benyújtása

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a „2019. évi
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések.” pályázati felhívásra támogatási
kérelmet nyújt be.
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Borsodnádasd Város Önkormányzata a tárgyi projekthez 2.588.963.- Ft önerőt a 1/2019.
(II.14.) 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

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Nádasd Kft. beszámolóját, mielőtt a képviselő-testület elé kerül, a Felügyelő Bizottság is
megtárgyalja. Sajnos a közelmúltban az egyik bizottsági tag, Kóczián Tamás elhunyt, ezért az
ő helyére delegálni kell egy tagot. Kérném a testület segítségét ebben, várnám az esetleges
javaslatokat.
Dorkó György képviselő:
A telepi temető kerítéssel kapcsolatban érdeklődöm, mert az volt az ígéret, ha elmúlik a fagy,
hozzákezdünk a felújításhoz. Több ember is érdeklődött már. Megújult a bicikli út a
településen és az volna a javaslatom, hogy ne engedjük egyik szolgáltatónak sem, hogy
rámenjenek teherautóval, ne legyen munkaterület.
Kormos Krisztián polgármester:
Fontos kérdés a Virág úti támfal kérdése, mert addig a Penta Kft nem akar ott vízhálózatot
építeni, amíg nincsen megoldva ez a probléma. A támfal a közúté, az önkormányzatnak ebbe
nem igazán van beleszólása, viszont beszéltem a Magyar Közúttal, mindenképpen egy
komplex megoldás kell. Sok beruházás fut jelenleg egyszerre a településen, ami nagy
odafigyelést igényel.
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy az éves szabadságolási ütemtervnek
megfelelően vettem ki 2019. április hónapban a szabadságomat az alábbi napokon: április 12.,
15., 16., 18.
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Dorkó György
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Kovács Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

