Készült: 2012. január 6-án, 14.00 – 15.00
óráig megtartott, Borsodnádasd Város
Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a
Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak:
Kormos Krisztián polgármester
dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõ
Dorkó György képviselõ
Magyar János képviselõ
Sági Tibor képviselõ
Sipos Sarolta képviselõ
Burkovics Róbert jegyzõ
Késett: Dr Bohus Gábor alpolgármester
Jelen vannak továbbá:
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ
Szabóné Nyiri Andrea jegyzõkönyvvezetõ
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévõket. dr Bohus Gábor alpolgármester úr jelezte, hogy késni fog.
Megállapítja, hogy a képviselõ-testület határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzõkönyv
hitelesítésére felkéri Dorkó György és Magyar János képviselõket, egyetért-e a képviselõtestület a javaslattal, kéri kézfelnyújtással, jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot
elfogadta.
Kormos Krisztián polgármester:
A kiadott napirendi pontoknak megfelelõen haladnánk. Egyetért-e a képviselõ-testület a
kiküldött meghívóban lévõ Napirendet elfogadásával, kéri kézfelnyújtással, jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
napirendet fogadta el:
Napirend:

1. Javaslat ÉMOP.4.2.1/A-11. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címû pályázat benyújtására, önrész
vállalására
Elõterjesztõ: Polgármester
2. Egyebek
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1. Javaslat ÉMOP.4.2.1/A-11. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” címû pályázat benyújtására, önrész vállalására
Kormos Krisztián polgármester:
Azért került a képviselõ-testület rövid úton összehívásra, mert egy pályázatot szeretnénk
benyújtani, amelynek a határideje 2012. január 9. Ismerteti, hogy a kiküldött elõterjesztés
szerint a falusi óvoda épülete kerülne felújításra, az ÉMOP-4.2.1/A-11. „Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztés” címû pályázat
keretében. Ide kerülne a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ. A tervezõ céget
már elõzetesen kiválasztottuk, az engedélyes tervek elkészültek. Ismerteti a projekt
költségeit. A beruházást alternatív fûtéssel valósítanánk meg.
Dr Bohus Gábor alpolgármester megérkezett, a továbbiakban jelen van az ülésteremben.
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy ebben a pályázatban 100 MFt az igényelhetõ támogatás
összege, 5 % önerõ biztosítása szükséges, amelynek összege 5.259.966 Ft. Átadja a szót
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ részére.
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ:
Nem kívánja az elõterjesztést kiegészíteni, a felmerülõ kérdésekre szívesen válaszol.
Kormos Krisztián polgármester:
Kéri a bizottság, ismertesse állásfoglalását.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a javaslatot. Javasolják a határozatot módosítani azzal,
hogy ne a 2011. évi pénzmaradvány, hanem a 2012 évi költségvetés terhére tervezzük az
önerõ összegét. Véleménye az, hogy a telepen is fontos az intézmények (mûvelõdési ház)
felújítása. Sajnálja, hogy a szociális alapszolgáltatási központ is a faluba költözik a teleprõl.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a napirendet, nem szavaztak róla, de
ellenvetés nem volt. Ez a beruházás a faluban lévõ intézmény felújítása miatt szükséges.
Véleménye az, hogy a telepen lévõ épületek felújítása is szükségszerûvé vált.
Kormos Krisztián polgármester:
Fontosnak tartja, elsõsorban a telepen lévõ gyógyszertár, a rendelõ, és a Helytörténeti
Múzeum felújítását, ezt követõen a trafóház renoválását, hogy ne ázzon be. Azon dolgozik,
hogy a népkert- és teniszpálya megújítására is találjunk megfelelõ pályázatot. Kérdezi, a
napirendhez kapcsolódóan van-e valakinek kérdése, hozzászólása? – Észrevétel nem hangzott
el.
Egyetért-e az
ÉMOP.4.2.1/A-11. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címû pályázat benyújtásával, a pályázathoz
szükséges 5.259.966 Ft összegû önrész vállalásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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1/HÖK/2012. (I.06.) számú határozat:
Tárgy: ÉMOP-4.2.1/A-11 „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” címû pályázat benyújtása, önrész vállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
meghirdetésre került ÉMOP-4.2.1/A-11 „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címû konstrukcióra pályázatot nyújt be.
A projekt címe:

A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltató Központ szolgáltatásainak
minõségi fejlesztése, az alapellátások színvonalának növelése

A fejlesztés helyszíne: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 14. Hrsz: 1597
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés

2012.
105.199.301

Elszámolható költségek összesen (Ft)
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás (Ft)
Támogatás aránya az összes elszámolható költségbõl (%)
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható
költségbõl (%)

99.939.335
95 %
5.259.966
5%

A Képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat nyertessége esetén a 2012.
évi saját forrás összegét a 2012. évi önkormányzati költségvetésrõl szóló rendeletében
biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidõ: 2012. január 9.
Felelõs: Polgármester
2) Egyebek

Egészségügyi rendezvény támogatása

Kormos Krisztián polgármester:
Javaslatot szeretne tenni, hogy az önkormányzat által mûködtetett egészségügyi dolgozóknak
munkaértekezlettel egybekötött rendezvényt szervezzenek. Sajnos az egészségügy nem önálló
intézmény, de közös célért dolgozunk, a település és vonzáskörzetének ellátásáért. Ezen
rendezvény támogatására – mely elõreláthatólag január 16-án kerül megrendezésre, javasol
50.000 Ft-ot biztosítani.
Sági Tibor képviselõ:
Támogatja a javaslatot. Célszerû lenne a médiát is bevonni.
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Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a Képviselõ-testület, hogy a 2012. januárban tartandó egészségügyi rendezvényre
50.000 Ft összeget biztosítsunk?
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
2/HÖK/2012.(I.06.) számú határozat:
Tárgy: 2012. januári egészségügyi rendezvény támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének döntése, hogy a 2012. januárban
tartandó városi egészségügyi rendezvényre 50.000 Ft-ot biztosít, a 2012. évi költségvetésben.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
Polgármester jutalmazása
Kormos Krisztián polgármester:
Bejelenti személyes érintettségét, a polgármester jutalmazása ügy kapcsán. Ha szükséges,
hozzájárul, hogy ügye nyílt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra.
Dr Bohus Gábor alpolgármester:
Átveszi az ülés vezetését a polgármester úrtól, kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse állásfoglalását.
Magyar János elnök:
Pénzügyi Bizottsági ülést hívott össze 2011. december 28-án. Ezen a napon a bizottság a
polgármester jutalmazására tett javaslatot. Látva a polgármester eddigi teljesítményét,
vehemenciáját, javasolt részére 250.000 Ft bruttó összegû jutalmat kifizetni. Megbeszélte
jegyzõ úrral, hogy 2012. év elsõ ülésén kerül ez a javaslat a képviselõ-testület elé
jóváhagyásra.
Sági Tibor képviselõ:
Fenntartja a véleményét, hogy extra teljesítményt nyújtott idáig a polgármester úr,
maximálisan akceptálható a Pénzügyi Bizottság döntése. Észrevételezi, hogy a javaslatoknál
szerencsésebb lett volna valamennyi képviselõt bevonni.
Dr Bohus Gábor alpolgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatával, miszerint Kormos Krisztián
polgármester részére az eddig végzett munkája elismeréséül 250.000 Ft bruttó jutalomban
részesíti, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal
határozatot hozta:

az alábbi
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3/HÖK/2012.(I.06.) számú határozat:
Tárgy: Kormos Krisztián polgármester jutalmazása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testület döntött
Kormos Krisztián
polgármester részére egyszeri 250.000 Ft bruttó összegû jutalom kifizetésérõl.
Felelõs: Jegyzõ
Határidõ: értelemszerûen
Kormos Krisztián polgármester:
Megköszöni a jutalmat. Átveszi a képviselõ-testületi ülés vezetését. Tájékoztatásul elmondja,
hogy 2012. január 23-án a kultúra napját ünnepeljük, 17.00 órakor a mûvelõdési házban, kéri
a képviselõk megjelenését ezen a rendezvényen. Ebben az évben a mazsorett-bál
megrendezését támogatni javasolja azzal, hogy a helyiséget biztosítjuk számukra. A soron
következõ képviselõ-testületi ülést 2012. január 19-én tervezi összehívásra, ezen a napon
fogjuk megtárgyalni Borsodnádasd város rendezvénynaptárát, idõben kezdjük el a városnap
tervezését.
Más javaslat, észrevétel nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián az ülést bezárta.

K.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyzõ

Dorkó György
jegyzõkönyv-hitelesítõ

Magyar János
jegyzõkönyv-hitelesítõ
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