Készült: 2012. december 21-én 11.30 órától – 12.00 óráig a Borsodnádasd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri
Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3. )
Jelen vannak:
Kormos Krisztián polgármester
Dr. Bohus Gábor alpolgármester
Dr Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Dorkó György képviselő
Magyar János képviselő
Sági Tibor képviselő
Sipos Sarolta képviselő
Burkovics Róbert jegyző
Jelen vannak továbbá:
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai testületi
ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri és Magyar János és Sági Tibor képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a
javaslatot elfogadta.
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot javasolja elfogadásra. Egyetért-e az
elhangzott javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
napirendet fogadta el:

Napirend:
1. Javaslat 2013. évi szennyvíz szállítási díj rendelet elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
2. Javaslat a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
3. Javaslat a Nádasd Kft. feladatainak 2013. január 1-től történő ellátásával
kapcsolatos szervezeti változások jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
4. Javaslat az ÉMOP-3.1.1-12 „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat
elkészítéséhez pályázatíró kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
5. Egyebek
Javaslat a szemétszállítási díj árajánlat elutasítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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1. Javaslat 2013. évi szennyvíz szállítási díj rendelet elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A bizottság megtárgyalta a rendelet módosítást, kéri ismertessék állásfoglalásaikat.

Sipos Sarolta elhagyta a termet.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a szennyvíz szállítási díj rendeletet a képviselőtestület számára.
Kormos Krisztián polgármester
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerint a 2013. évi szennyvíz szállítási díj
rendelet elfogadásával, miszerint:
a települési folyékony kommunális hulladék gyűjtésével, szállításával,
ártalmatlanításával és elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díj – a közüzemi
szennyvíz csatornára rá nem csatlakozott ingatlan esetén – 1150 Ft/m3 + Áfa, melyből
a lakosság szállításonként:
a.) 3 m3 –ig 113 Ft/m3 + Áfa
b.) 3 m3 feletti résztől 5 m3 –ig 103 Ft/m3 + Áfa
kedvezményben részesül.
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülte
12/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete a
folyékony hulladék szállításának díjáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. Javaslat a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának
módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Az a törvényi változás halmaz, ami a közigazgatást a 2013-as évben egy teljesen más mederbe
fogja terelni és a járási hivatalok felállásával egy új rendszer jön létre, ennek a változásait
próbáltuk meg lekövetni. Felkérem Jegyző Urat, hogy a lényeges elemeket ismertesse.
Burkovics Róbert jegyző:
Az okmányiroda és gyámhivatal elkerül tőlünk, ezt ki kell venni az alapító okiratunkból, a
polgármesteri hivatalokra vonatkozó felhatalmazást adó jogszabály és az államháztartási
törvény is megváltozott. Januártól nem mi állapítjuk meg az időskorúak járadékát, az alanyi
jogú ápolási díjat, valamint a gyermektartásdíj megelőlegezését, ezeket a szakfeladatokat
törölni kell az alapító okiratból.
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Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a polgármesteri hivatal alapító okiratának
módosítását a képviselő-testület számára.
Kormos Krisztián polgármester
Egyetért-e a képviselő-testület a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosításával azzal
a kiegészítéssel, hogy törlésre kerül az időskorúak járadéka, az alanyi jogú ápolási díj,
valamint a gyermektartásdíj megelőlegezése, kéri kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
111/HÖK/2012. (XII.21.) számú határozat:
Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
I.
Az alapító okirat első mondata az alábbiak szerint módosul:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011.évi
CXCV.törvény 8.§ (4) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja
ki:
II.
Az alapító okirat 5.pontjában a szakfeladatok közül
a.) törlésre kerül:
882112 Időskorúak járadéka
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882202 Közgyógyellátás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
b.) módosításra kerül az alábbiak szerint:
890504 Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
helyébe a
890504 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
szakfeladat kerül.
III.
Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
6. Illetékessége: Borsodnádasd Város közigazgatási területe
Működési köre
a.)védőnői szolgálat: Borsodnádasd közigazgatási területe
b.) Háziorvosi ügyeleti ellátás
Borsodszentgyörgy települések

vonatkozásában Borsodnádasd, Arló, Járdánháza,

IV.
Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
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A jegyző kinevezésének rendje: a polgármester - pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a
jegyzőt.
V.
Az alapító okirat 12.pontja helyébe az alábbiak lépnek:
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011.évi CXCIX.törvény
az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya
lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az
irányadó.
V.
A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, ami 2013.január 1-én
lép hatályba..
Felelős: Jegyző
Határidő: 2013.január 1.

3. Javaslat a Nádasd Kft. feladatainak 2013. január 1-től történő ellátásával
kapcsolatos szervezeti változások jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
Az elmúlt két évben a Kft. folyamatos kiszervezésével és feladat átcsoportosításával a
pénzügyi dolgok rendeződtek, a büntetőjogi oldala folyamatban van és a Kft. jelenleg
könyveléstechnikailag rendben működik. A hivatalhoz kerülhetnek olyan feladatok,
amelyekért jelen pillanatban ÁFA tartalmat fizetünk. A jelenlegi ügyvezető jövő évet tekintve
egy minimális 5000 Ft/hó ügyvezetési díjért végezné a Kft. ügyeit. A Kft-t nem szeretnénk
megszüntetni. A stúdióvezető átkerül az ÁMK-hoz és ott egy osztott munkakör egyik felének
a betöltésével fogjuk megbízni. A mostani ügyvezető azáltal, hogy a hivatalban fogja végezni
a dolgát munkatörvénykönyvesként, egyrészt a hivatal ügyintézésében is tudna segíteni,
másrészt azokat a fontos dolgokat, mint például a szemétdíj beszedés, víziközmű társulat
ügyeinek intézése és minden olyan lakossági feladat, amely korábban a Kft-hez tartozott,
ezeket a feladatokat ő fogja ellátni. Murányi Tünde hozzájárult, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk
az ügyet.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Nádasd Kft. ügyvezetőjének megbízását a
képviselő-testület számára.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület a Nádasd Kft. ügyvezetőjének megbízásával, kéri
kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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112/2012.(XII.21.) számú határozat:
Tárgy: A Nádasd Kft. ügyvezetőjének megbízása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülte döntött abban, hogy Hajdúné
Murányi Tündét 2013. január 1-től 2013. július 30-ig a Borsodnádasdi Csatornamű és
Kommunális Szolgáltatási Kft. ügyvezetésével bízza meg, az ügyvezető igazgató díjazását
5000 Ft/hó összegben határozza meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. január 1.

Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a „Lakossági közszolgáltatások felelőse” státusz
létrehozását a képviselő-testület számára.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület a „Lakossági
létrehozásával, kéri kézfelnyújtással jelezze.

közszolgáltatások

felelőse”

státusz

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
113/2012.(XII.21.) számú határozat:
Tárgy: „Lakossági közszolgáltatások felelőse” státusz létrehozása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülte döntött abban, hogy 2013. január 1től az önkormányzat 1 fő betöltetlen „karbantartó” státusza helyett 1 fő „lakossági
közszolgáltatások felelőse” státuszt hoz létre.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a státusz 2013. január 1től történő betöltéséről.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. január 1.

Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az ÁMK – Közösségi Ház és Könyvtár
stúdióvezető státuszának létrehozását képviselő-testület számára.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az ÁMK – Közösségi Ház és Könyvtár stúdióvezető státusz
létrehozásával, kéri kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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114/2012.(XII.21.) számú határozat:
Tárgy: Hozzájárulás ÁMK – Közösségi Ház és Könyvtár stúdióvezető státuszának létrehozása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülte hozzájárul ahhoz, hogy 2013. január
1-től az ÁMK – Közösségi Ház és Könyvtár 1 fő üres könyvtáros közalkalmazotti álláshelye
½ státusz könyvtáros és ½ státusz stúdióvezető státusszá módosuljon.
A képviselő-testület felhatalmazza az ÁMK vezetőt az SZMSZ módosításának előkészítésére,
valamint az álláshelyek feltöltésére.
Felelős: ÁMK vezető
Határidő: 2013. január 1.
4. Javaslat az ÉMOP-3.1.1-12 „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat
elkészítéséhez pályázatíró kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat ezen a pályázaton indulni szándékozik és ehhez gyűjtöttünk információkat
milyen pályázatírókkal tudunk együtt dolgozni. Három ajánlatot kértünk a pályázatírók
kiválasztására.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Projmen Kft. megbízását a „Szociális célú
városrehabilitáció” című pályázati dokumentációjának elkészítéséhez a képviselő-testület
számára.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy az önkormányzat az ÉMOP-3.1.1-12 „Szociális
célú városrehabilitáció” című konstrukcióra a pályázati dokumentáció elkészítésével a
ProjMen Kft-t bízza meg, kéri kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
115/2012. (XII.21.) számú határozat:
Tárgy: Pályázatíró, ATT és IVS elkészítőjének kiválasztása az ÉMOP-3.1.1-12 „Szociális
célú városrehabilitáció” című pályázat elkészítéséhez
Borsodnádasd Város Önkormányzata az ÉMOP-3.1.1-12 „Szociális célú városrehabilitáció”
című konstrukcióra a pályázati dokumentáció elkészítésével, benyújtásával, a pályázat
részét képező Akcióterületi Terv (ATT) és Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)
tervdokumentumok elkészítésével a ProjMen Kft.-t (4032 Debrecen, Böszörményi u. 71.)
bízza meg.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés megkötésében eljárjon.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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5. Egyebek
Javaslat a szemétszállítási díj árajánlat elutasítására
Kormos Krisztián polgármester:
Az ÉHG Zrt. 2012. december 14-én küldött nekünk egy levelet, mely időpont több
szempontból is fontos a számunkra. A kettőnk között lévő szolgáltatási szerződés 13. pontja
egyértelműen úgy fogalmaz, hogy a díjmódosítás mértékére vonatkozó kérelmet mindig az
aktuális év november 15. napjáig írásban kell megtenni. Tehát erre a szerződéspontra való
hivatkozással tagadjuk meg a kérelmüket. A levélben lévő díjmódosítást nem tartjuk
elfogadhatónak, mivel ez előbb-utóbb közszolgáltatási fix áras díj lesz majd.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a szemétszállítási díj árajánlat elutasítását a
képviselő-testület számára.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület a szemétszállítási díj árajánlat elutasításával, kéri
kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
116/2012.(XII.21.) számú határozat:
Tárgy: A szemétszállítási díj árajánlat elutasítása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
szemétszállítási díj árajánlat elutasításra kerüljön.

döntött

abban,

hogy

a

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

Kormos Krisztián polgármester:
Átadja az ülés vezetését dr. Bohus Gábor alpolgármester részére.
Dr. Bohus Gábor alpolgármester:
A képviselő-testület, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester esetében jutalmat
állapíthat meg. Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérdést, átadja a szót Magyar János részére.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja Polgármester Úr részére az egész éves munkájáért
egy havi bruttó bér kifizetését a képviselő-testület számára.
Dr. Bohus Gábor alpolgármester:
Szavazásra teszi fel a kérdést. Ki ért egyet a polgármester év végi jutalmának egy havi bruttó
bérének összegével, kéri kézfelnyújtással jelezze:
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
117/2012.(XII.21.) számú határozat:
Tárgy: Kormos Krisztián polgármester jutalmazása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy Kormos
Krisztián Polgármester Úr részére egy havi bér, azaz bruttó 454.100 Ft kifizetésre kerüljön.
Felelős: Alpolgármester
Határidő: értelemszerűen
Kormos Krisztián polgármester
Költségvetésen belül kérnénk átcsoportosítást, a Szociális Alapszolgáltatási Központnak nem
volt bérmaradványa, ezért kérnénk a képviselő-testület jóváhagyását arra vonatkozóan, hogy a
Polgármesteri Hivatal bérmaradványából a Szociális Alapszolgáltatási Központ
bérmaradványának keretterhére kifizetést tudjunk eszközölni.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Polgármesteri Hivatal bérmaradványából a
Szociális Alapszolgáltatási Központ bérelőirányzatára a jutalom fedezetének átcsoportosítását
a képviselő-testület számára.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület a jutalom fedezetének átcsoportosításával, kéri kézfelnyújtással
jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
118/2012.(XII.21.) számú határozat:
Tárgy: Jutalom fedezetének átcsoportosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő testülete döntött abban, hogy a Polgármesteri
Hivatal bérmaradványából a Szociális Alapszolgáltatási Központ bérelőirányzatára 3.600.000
Ft átcsoportosításra kerüljön. Felhatalmazza a jegyzőt a 2012. évi költségvetési rendelet
módosításának előkészítésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
Kormos Krisztián polgármester:
Az ÁMK vezetője tekintetében meglátásunk szerint nincsen törvényi akadálya annak, hogy a
mostani ÁMK vezető legyen a későbbiekben is az ÁMK vezetője, ezért mivel ő főállomány
tekintetében az Intézményfenntartó Központhoz fog tartozni, célszerűnek tartjuk a jövő évi
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költségvetésbe beállítani 50.000 Ft/hó bérrel az ÁMK vezetői feladatok ellátására továbbra is
megbízni a jelenlegi ÁMK vezetőt, így ő fogná össze az intézményegységet. Sipos Sarolta a
nyílt ülésen való tárgyaláshoz hozzájárult.
Burkovics Róbert jegyző:
Sipos Sarolta megbízatása 2013. tanév végéig tart. Jogszabályváltozásból eredő
intézményátszervezés miatt Sipos Sarolta egyetértésével a havi munkaidőt, illetve az juttatását
szükséges módosítani a hátralévő időtartamra.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja Sipos Sarolta ÁMK Vezető vezetői megbízásának
módosítását a képviselő-testület számára.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület Sipos Sarolta ÁMK Vezető vezetői megbízásának
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
119/2012.(XII.21.) számú határozat:
Tárgy: Sipos Sarolta ÁMK Vezető vezetői megbízásának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülte döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Általános Művelődési Központ Vezetői megbízási díjat – jogszabályváltozásból eredő
intézményátszervezés miatt, az érintett egyetértésével – Sipos Sarolta részére 2013. január 1től, a megbízatásának végéig, 2013. augusztus 15-ig 50.000 Ft/hó összegre módosítja,
egyúttal havi munkaidejét 32 órában állapítja meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. január 1.

Egyebek
Javaslat a KEOP-7.1.0/11-2011-0010 „Borsodnádasd város szennyvízcsatornázása”
című projekt közbeszerzési, jogi, és nyilvánossági feladataira irányuló feltételes
beszerzés megindításáról
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Borsodnádasd város szennyvízcsatornázásával
kapcsolatos projekt megvalósítási szakaszában közbeszerzési feladatok ellátásáról szóló
előterjesztést, kéri ismertessék állásfoglalásukat.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Borsodnádasd város szennyvízcsatornázása
című projekt megvalósítási szakaszában közbeszerzési feladatok ellátása tárgyú feltételes
beszerzés megindítását a képviselő-testület számára.
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Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület a „Borsodnádasd város szennyvízcsatornázása” című KEOP7.1.0./11-2011-0010 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában közbeszerzési
feladatok ellátása tárgyú feltételes beszerzés megindításával, kéri kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
120/2012.(XII.21.) számú határozat:
Tárgy: „Borsodnádasd város szennyvízcsatornázása” című KEOP-7.1.0./11-2011-0010
azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában közbeszerzési feladatok
ellátása tárgyú feltételes beszerzés megindításáról
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülte döntött abban, hogy a „Borsodnádasd
város szennyvízcsatornázása” című KEOP -7.1.0/11-2011-0010 azonosító számú projekt
megvalósítási szakaszában közbeszerzési feladatok ellátása tárgyban három ajánlat kérésén
alapuló feltételes eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
1. CEU Tender Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi u. 98.
2. Mátrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 27.
3. Provitál Fejlesztési Tanácsadó Zrt.1022 Budapest, Bimbó u. 68.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a szolgáltatás beszerzés előkészítésére és
megindítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Borsodnádasd város szennyvízcsatornázásával
kapcsolatos projekt megvalósítási szakaszában jogi szolgáltatás feladatainak ellátása tárgyú
feltételes beszerzés megindításáról szóló előterjesztést, kéri ismertessék állásfoglalásukat.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Borsodnádasd város szennyvízcsatornázása
című projekt megvalósítási szakaszában jogi szolgáltatás feladatainak ellátása tárgyú feltételes
beszerzés megindítását a képviselő-testület számára.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület a „Borsodnádasd város szennyvízcsatornázása” című KEOP7.1.0./11-2011-0010 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában jogi szolgáltatás
feladatainak ellátása tárgyú feltételes beszerzés megindításával, kéri kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
121/2012.(XII.21.) számú határozat:
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Tárgy: „Borsodnádasd város szennyvízcsatornázása” című KEOP-7.1.0./11-2011-0010
azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában jogi szolgáltatás
feladatainak ellátása tárgyú feltételes beszerzés megindításáról
Borsodnádasd Város Önkormányzata a „Borsodnádasd város szennyvízcsatornázása” című
KEOP -7.1.0/11-2011-0010 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában jogi feladatai
ellátása tárgyban három ajánlat kérésén alapuló feltételes eljárást indít, és a következő
ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
1. Dr. Diczházy Mariann egyéni ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Szent i. u. 3. 3/8. Email: drdiczhazy@t-online.hu
2. Dr. Kovács Katalin egyéni ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Közép u. 9. Email: drkovacskata@gmail.com
3. Dr. Bacsa Judit egyéni ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Körte u. 3.1/1. Email: dr.juditbacsa@gmail.com
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a szolgáltatás beszerzés előkészítésére és
megindítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Borsodnádasd város szennyvízcsatornázásával
kapcsolatos projekt megvalósítási szakaszában nyilvánosság, kommunikációs feladatok
ellátása tárgyú feltételes beszerzés megindításáról szóló előterjesztést, kéri ismertessék
állásfoglalásukat.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Borsodnádasd város szennyvízcsatornázása
című projekt megvalósítási szakaszában nyilvánossági, kommunikációs feladatok ellátása
tárgyú feltételes beszerzés megindítását a képviselő-testület számára.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület a „Borsodnádasd város szennyvízcsatornázása” című KEOP7.1.0./11-2011-0010 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában nyilvánosság,
kommunikációs feladatok ellátása tárgyú feltételes beszerzés megindításával, kéri
kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
122/2012.(XII.21.) számú határozat:
Tárgy: „Borsodnádasd város szennyvízcsatornázása” című KEOP-7.1.0./11-2011-0010
azonosítószámú
projekt
megvalósítási
szakaszában
nyilvánosság,
kommunikációs feladatok ellátása tárgyú feltételes beszerzés megindításáról
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Borsodnádasd Város Önkormányzata a „Borsodnádasd város szennyvízcsatornázása” című
KEOP -7.1.0/11-2011-0010 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában
nyilvánosság, kommunikációs feladatok ellátása tárgyban három ajánlat kérésén alapuló
feltételes eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
1. DINALEX Kft. 2724 Újlengyel, Határ út 12.
2. HAJDÚ –PR –KO Kft. 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 24.
3. Open Média Consulting Kft. 4027 Debrecen, Csigekert u. 28.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a szolgáltatás beszerzés előkészítésére és
megindítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

Több indítvány, javaslat nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülés
bezárta.

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

Magyar János
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sági Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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