Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától – 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Dr. Bohus Gábor alpolgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Dorkó György képviselő
Magyar János képviselő
Sági Tibor képviselő
Sipos Sarolta képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Horváth Vilmos Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – nem jelent meg
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Sipos Sarolta
képviselő-társakat. 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, Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Sipos Sarolta
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 Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1.

Javaslat a „Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0041 azonosítószámú,
„Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és kezelése” elnevezésű projekt keretében
általános, pénzügyi és műszaki projektmenedzseri feladatok ellátására” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a projektmenedzsment kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián Polgármester

2. Javaslat a Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület LEADER 2013 - Családi nap közösségi
célú pályázati projektjének előfinanszírozására
Előterjesztő: Kormos Krisztián Polgármester
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3. Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának
szakértői vizsgálatára
Előterjesztő: Kormos Krisztián Polgármester

1. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat a „Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0041 azonosítószámú,
„Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és kezelése” elnevezésű projekt keretében
általános, pénzügyi és műszaki projektmenedzseri feladatok ellátására” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a projektmenedzsment kiválasztására

Kormos Krisztián polgármester:
Tavalyi év májusában beadásra került a pályázat, jó pontszámokat kaptunk, döntésre vár az
anyagunk. Az önkormányzat a közbeszerzési eljárást 2014. április hónapban indította, 2 darab
ajánlat érkezett a határidő lejártáig, a T-Projekt Menedzsment Kft. és az MG Idea
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata. A Bizottság az alacsonyabb összegű ajánlatot adó
T-Projekt Menedzsment Kft-t hirdeti ki nyertesnek. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
„Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0041 azonosítószámú, „Borsodnádasd Város
szennyvízelvezetése és kezelése” elnevezésű projekt keretében általános, pénzügyi és műszaki
projektmenedzseri
feladatok
ellátására”
tárgyú
közbeszerzési
eljárásban
a
projektmenedzsment kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0041 azonosítószámú, „Borsodnádasd Város
szennyvízelvezetése és kezelése” elnevezésű projekt keretében általános, pénzügyi és műszaki
projektmenedzseri
feladatok
ellátására”
tárgyú
közbeszerzési
eljárásban
a
projektmenedzsment kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
54/2014.(VI.12.) számú határozat
Tárgy: „Megbízási
szerződés
a
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0041
azonosítószámú,
„Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és kezelése” elnevezésű projekt
keretében általános, pénzügyi és műszaki projektmenedzseri feladatok ellátására”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a projektmenedzsment kiválasztása
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Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Megbízási szerződés a KEOP1.2.0/09-11-2013-0041 azonosítószámú, „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és
kezelése” elnevezésű projekt keretében általános, pénzügyi és műszaki projektmenedzseri
feladatok ellátására” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárásban kialakult eredmény, és a Bíráló Bizottság javaslata alapján az eljárást
eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
egyetlen érvényes, végleges ajánlatot benyújtó T-Projekt Menedzsment Kft. (1082
Budapest, Nap u. 29.) ajánlattevőt az eljárás nyerteseként hirdeti ki.
A kialakult eredmény alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
Önkormányzat képviseletében fenti tárgyú közbeszerzés tekintetében:
a T-Projekt Menedzsment Kft. (1082 Budapest, Nap u. 29.)
kösse meg a megbízási szerződést.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

2. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat a Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület LEADER 2013 - Családi nap közösségi
célú pályázati projektjének előfinanszírozására
Kormos Krisztián polgármester:
A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület elnöke Szántó Endre kérelmet nyújtott be, melyben
anyagi támogatást kér a 2014. augusztus 16-án megrendezésre kerülő Családi nap rendezvény
előfinanszírozására, 2.155.667 Ft-ra volna szükségük. Az Egyesület ennek az összegnej az
előfinanszírozását kéri, a pályázat 100 %-ban utófinanszírozott. A megállapodást a jogi
irodánk dolgozza ki. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület LEADER 2013 - Családi nap közösségi célú pályázati
projektjének előfinanszírozását, leginkább azért, mert tulajdonképpen városi rendezvényt
szervez az Egyesület.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Tájékoztatja a testületet, hogy az előfinanszírozás az
önkormányzat kötelező feladatellátását nem veszélyezteti, a saját bevételeinek töredéke és az
Egyesület a támogatási szerződés alapján rendelkezik a forrással. Egyetért-e a képviselőtestület az előterjesztés szerinti Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület LEADER 2013 - Családi
nap közösségi célú pályázati projektjének előfinanszírozásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
55/2014.(VI.12.) számú határozat
Tárgy: A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület LEADER 2013 - Családi nap közösségi célú
pályázati projektjének előfinanszírozása
Borsodnádasd Város Önkormányzata az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák végrehajtása LEADER 2013 támogatások részletes
feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján meghirdetett pályázati
konstrukcióra városi közösségi érdekeket szolgáló pályázatot benyújtó, közhasznú besorolású
társadalmi szervezet részére, a pályázata megvalósításához, a projekt kivitelezésének
előfinanszírozására megállapodást köt az alábbiak szerint:
A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület /3672 Borsodnádasd Petőfi tér 1./:

Projekt címe:
Családi nap
Projekt költsége: Bruttó 2.155.667 Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fent megjelölt szervezettel való
előfinanszírozásról szóló megállapodás megkötésére.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

3. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának
szakértői vizsgálatára
Kormos Krisztián polgármester:
Az intézményvezetői pályázat elbírálására szakértőt kell felkérünk, aki szakértői javaslatot
tesz. A képviselő-testületnek egy bizottságot kell létrehozni, amely bizottság a szakértői
véleményezés alapján javaslatot tesz a képviselő-testület részére a pályázóról. A Pénzügyi
Bizottság részéről Magyar Jánost, a Kulturális Bizottság részéről Dorkó Györgyöt, valamint
Sajó Attilát a Magyar Népművelők Egyesületének delegáltját javasoljuk a bizottság tagjaiként
megválasztani. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére érkező pályázat
elbírálása érdekében ideiglenes bíráló bizottság létrehozását.
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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 intézményvezetői álláshelyére érkező pályázat
elbírálása érdekében ideiglenes bíráló bizottság létrehozásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
56/2014.(VI.12.) számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére érkező
pályázat elbírálása érdekében ideiglenes bíráló bizottság létrehozására
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasdi Közösségi Ház és
Könyvtár intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére - a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján – három fős
bizottságot hoz létre.
A bizottság tagjai:
1. Magyar János – képviselő
2. Dorkó György – képviselő
3. Sajó Attila – Magyar Népviselők Egyesületének delegáltja.
Utasítja a Jegyzőt, hogy a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat
bonyolítsa le.
Felelős: polgármester
Határidő: a pályázati eljárás lefolytatásáig
Kormos Krisztián polgármester:
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére beérkezett
pályázatok elbírálására szakértőt kell választani, melynek szakértői díját bruttó 30.000 Ft-ban
állapítanánk meg. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat szakértői vizsgálatát.
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 intézményvezetői pályázat szakértői vizsgálatával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
57/2014. (VI.12.) számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat szakértői
vizsgálata
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy a
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére beérkezett
pályázatok elbírálására szakértőt válasszon ki, melynek szakértői díját bruttó 30.000 Ft-ban
hagy jóvá.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 13.

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

Kormos Krisztián
polgármester

Dr. Hegedűs Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Sipos Sarolta
jegyzőkönyv hitelesítő

