Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. július 24. 15.30 órától – 17.00 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Dr. Bohus Gábor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Magyar János képviselő
Sági Tibor képviselő
Sipos Sarolta képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Horváth Vilmos Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – nem jelent meg
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja dr. Bohus Gábor és Sipos Sarolta képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, dr. Bohus Gábor 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 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat a KEOP-2014.4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása”
című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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2. Javaslat a KEOP – 2014.4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókban” című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
3. Javaslat egyedi minták készítésére és gravírozására a molnárkalács sütőgép
sütőlapjaira
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
4. Javaslat játszótéri eszközök beszerzésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
5. Javaslat önerős útfelújítások megvalósítására és a költségek finanszírozására 2014.
évben
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
6. Javaslat a Fiziotherápia felújítására, és terápiás készülékek beszerzésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
7. Javaslat a Védőnői Szolgálat eszközbeszerzési pályázatához az önrész átvállalására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
8. Javaslat a Petőfi téri teniszpálya és Népkert kerítésének felújítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
9. Javaslat a Nádasd Kft. ügyvezetői megbízására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
10. Egyebek

1. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat a KEOP-2014.4.10.0/N kódszámú “Fotovoltatikus rendszerek kialakítása”
című pályázat benyújtására
Kormos Krisztián polgármester:
A megvalósítás helyszíne a Móra Ferenc Általános Iskola lenne, ahol az elsődleges cél az
energiafogyasztás kiadásainak csökkentése. A beruházás eredményeképpen az iskola, óvoda
és konyha energiafogyasztásának költségeit jelentős mértékben minimalizálni lehet, mivel egy
rendszerről működik az intézmény. A projekt becsült költsége 22 M Ft. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
KEOP-2014.4.10.0/N kódszámú “Fotovoltatikus rendszerek kialakítása” című pályázat
benyújtását.
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Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászlólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti KEOP2014.4.10.0/N kódszámú “Fotovoltatikus rendszerek kialakítása” című pályázat
benyújtásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2014. (VII.24.) számú határozat:
Tárgy:

KEOP-2014.4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című
pályázat benyújtása

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy jóváhagyja a
pályázat benyújtását.
Továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos ügyek intézésére, a
pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére illetve a pályázat nyertessége esetén a
projekt lebonyolítására.
A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma:
3671 Borsodnádasd Köztársaság út 11. Helyrajzi szám: 535
A pályázat megnevezése:
Borsodnádasd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Móra Ferenc Általános Iskola
épület villamos energiafogyasztási kiadásainak csökkentése 31,2 kWp beépített teljesítményű
fotovoltaikus rendszer (inverter 30 kVA) telepítésével.
A pályázati konstrukció száma: KEOP-2014.4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása
A pályázat nyertessége esetén Borsodnádasd Város Önkormányzata a projekt költségeit a
megvalósítás évére vonatkozó költségvetésében tervezni fogja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

2. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat a KEOP-2014.4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókban”című pályázat benyújtására
Kormos Krisztián polgármester:
A pályázat benyújtására előreláthatóan július végén nyílik lehetőség. A megvalósítás
helyszíne a Járási Hivatal épülete, cél az épületenergetikai korszerűsítés. A beruházás
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eredményeképpen a Járási Hivatal épületének rezsi költségeit jelentős mértékben lehet
minimalizálni. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
KEOP-2014.4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia
régiókban”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
KEOP-2014.4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia
régiókban”című pályázat benyújtásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2014. (VII.24.) számú határozat:
Tárgy: KEOP-2014.4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia
régiókban” című pályázat benyújtása
Borsodnádasd Város Önkormányzata döntött abban, hogy jóváhagyja a pályázat benyújtását.
Továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos ügyek intézésére, a
pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére illetve a pályázat nyertessége esetén a
projekt lebonyolítására.
A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma:
3671 Borsodnádasd Alkotmány út 3. Helyrajzi szám: 186/2
A pályázat megnevezése:
Borsodnádasd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Járási Hivatal épülete: 3671
Borsodnádasd, Alkotmány út 3. Hrsz: 186/2 épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával.
A pályázati konstrukció száma: KEOP-2014.4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókban
A pályázat nyertessége esetén Borsodnádasd Város Önkormányzata a projekt költségeit a
megvalósítás évére vonatkozó költségvetésében tervezni fogja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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3. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat egyedi minták készítésére és gravírozására a molnárkalács sütőgép sütőlapjaira
Kormos Krisztián polgármester:
Lehetőség van arra, hogy a sütőlapok egyedi, a városra és a molnárkalács sütés
hagyományaira legjellemezőbb mintázattal lennének ellátva. Az egyedi minták megjelenése
plusz költségeket jelentene, 4 darab minta 400.000 Ft + áfa és gravírozás 2*24 darab sütőlap
960.000 Ft + áfa. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
egyedi minták készítését és gravírozását a molnárkalács sütőgép sütőlapjaira.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
egyedi minták készítésével és gravírozásával a molnárkalács sütőgép sütőlapjaira, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2014. (VII.24.) számú határozat:
Tárgy: Egyedi minták készítése és gravírozása a molnárkalács sütőgép sütőlapjaira
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Molnárkalács
házban üzembe helyezésre kerülő automata molnárkalács sütő gép sütőlapjai a Borsodnádasd
városát és a borsodnádasdi molnárkalács sütés hagyományát legjobban szemléltető
motívumok, minták elkészítésével, gravírozásával valósuljon meg.
Borsodnádasd Város Önkormányzata a mintakészítési és gravírozási munkákra bruttó
1.727.200 Ft összeget jóváhagy.
Felhatalmazza a polgármestert a gyártóval történő szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

4. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat játszótéri eszközök beszerzésére
Kormos Krisztián polgármester:
A településen jelenleg két kiépített közterületi játszótér van kialakítva, viszont ezek már
elavultak, időszerű lenne a cseréjük. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
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Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, javasolja a képviselő-testület számára, hogy az
önkormányzat folytasson tárgyalásokat cégekkel, kérjenek árajánlatokat játszótéri eszközök
beszerzésére és ha ezek megvannak, utána tárgyalja újra a bizottság és a képviselő-testület.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy az
önkormányzat kérjen ajánlatokat játszótéri eszközök beszerzésére, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2014. (VII.24.) számú határozat:
Tárgy: Ajánlatok kérése játszótéri eszközök beszerzésére
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az önkormányzat
kérjen ajánlatokat játszótéri eszközök beszerzésére és készüljön újabb testületi anyag az
ajánlatokból.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat önerős útfelújítások megvalósítására és a költségek finanszírozására 2014.
évben
Kormos Krisztián polgármester:
Előző évben megvalósult a legrosszabb állapotban lévő utak szakaszos felújítása, kátyúzása.
Ebben az évben újra felülvizsgáltuk az utal állapotát, szükségesnek tartjuk még néhány
útszakasz helyreállítását. A kivitelezővel a bejárás megtörtént, előzetes árajánlatot kértünk az
alábbi utak javítására, kátyúzására. A költség előzetes árajánlat alapján 2.520.000 Ft. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
önerős útfelújítások megvalósítását és a költségek finanszírozását 2014. évben.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
önerős útfelújítások megvalósításával és finanszírozásával 2014. évben, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
65/2014. (VII.24.) számú határozat:
Tárgy: Önerős útfelújítások megvalósítása és a költségek finanszírozása 2014. évben
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az alább
felsorolt utcák felújítását önerőből megvalósítja, melyre 3.200 eFt keretösszeget biztosít az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7.) sz. rendelet 1.2.sz. melléklet,
2.sz. táblázat 3. Tartalékok során tervezett általános tartalékok terhére.

Felújítással érintett utcák:
1. Általános iskola előtti mélyvonal
2. Budaberke út
3. Petőfi tér
4. Petőfi téren buszmegálló sziget
5. Eötvös utca
6. Mocsolyásra merőleges utcák
7. Felső tó feletti út
A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, nevezett építési munkákra árajánlatok
kérésére és az előkészítő tárgyalások lefolytatására, valamit a szerződés megkötésére.
A Polgármester a képviselő testületet utólagosan tájékoztatja az elvégzett munkáról és a
tételes költségelszámolást jóváhagyásra előterjeszti.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

6. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat a Fizioterápia felújítására és a terápiás készülékek beszerzésére
Kormos Krisztián polgármester:
A Fizioterápia épületének felújítása tekintetében általános kőműves munkák váltak
szükségessé. A munka kalkulált költsége előzetes ajánlatok alapján 2.476.500 Ft. A
fizioterápiás eszközök tekintetében az elavult, balesetveszélyes készülékek cseréje vált
szükségessé, 2 darab elektroterápiás készülék és egy darab UH terápiás készülék. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Fizioterápia felújítását és a terápiás eszközök beszerzését.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Fizioterápia felújításával és terápiás készülékek beszerzésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
66/2014. (VII.24.) számú határozat:
Tárgy: A Fiziotherápia felújítása, és terápiás készülékek beszerzése
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasd, Köztársaság út 112. alatti Fizioterápiás Rendelő felújítását és terápiás
eszközök beszerzését.
A képviselő-testület a felújítási munkálatokhoz és az eszközbeszerzéshez az alábbi bruttó
keretösszeget biztosítja:
- Felújítási munkák:
2.500.000 Ft
- Eszközbeszerzés:
1.000.000 Ft
Összesen bruttó:
3.500.000 Ft
Borsodnádasd Város Önkormányzata az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.7.) önkormányzati rendeletében tervezett tartalékok terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés aláírására, valamint a határozatban
foglaltak végrehajtására.
Felelős: Kormos Krisztián polgármester
Határidő: Értelemszerűen

7. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat a Védőnői Szolgálat eszközbeszerzési pályázatához az önrész átvállalására
Kormos Krisztián polgármester:
Érsek Orsolya védőnő, mint az egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi hatóság
által kiadott működési engedély alapján nyújthat be pályázatot. Az alábbi eszközök
beszerzését terveztük, oszlopos mérleg magasságmérővel, elektronikus fémvázas csecsemő
mérleg és összehajtható csecsemő hosszmérő. Az árajánlat alapján az eszközök beszerzési ára
118.302 Ft, az önrész mértéke 59.151 Ft. Mivel az önkormányzat nem pályázathat, az önrészt
az önkormányzat fizetné. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Védőnői Szolgálat eszközbeszerzési pályázatához az önrész átvállalását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Védőnői Szolgálat eszközbeszerzési pályázatához az önrész átvállalásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
67/2014. (VII.24.) számú határozat:
Tárgy: A Védőnői Szolgálat eszközbeszerzési pályázatához az önrész átvállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az önkormányzat
az ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány által gyermek-egészségügyi eszközök
beszerzésére meghirdetett pályázat 59.151 Ft önrészének biztosítását átvállalja a
Borsodnádasdi Védőnői Szolgálattól.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Védőnői Szolgálat képviselőjével
megkötendő megállapodásra, és az összeg kifizetésére.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

8. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat a Petőfi téri teniszpálya és Népkert kerítésének felújítására
Kormos Krisztián polgármester:
A Petőfi téri teniszpálya és a Népkert kerítésének felújítása szükségessé vált, ugyanis a
kerítéselemek megrongálódtak és balesetveszélyesek. A teniszpálya kerítésénél a
tartóoszlopok cseréje szükséges, ezért a régi kerítést oszlopaival együtt egészében el kell
bontani. Ez költségben 531.000 Ft + áfa lenne. A Népkert kerítéselemei szintén
megrongálódtak, hiányosak, a kiálló betonvasak balesetveszélyesek, új kerítéselemek
rögzítésére van szükség. Ennek a költsége 1.500.000 Ft + áfa, így a két terület felújítása
összesen 2.579.370 Ft-ba kerülne. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Petőfi téri teniszpálya és a Népkert kerítésének felújítását.
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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
Petőfi téri teniszpálya és Népkert kerítésének felújításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
68/2014. (VII.24.) számú határozat:
Tárgy: A Petőfi téri teniszpálya és Népkert kerítésének felújítása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasd, Petőfi téri teniszpálya és Népkert kerítését felújítja.
A képviselő-testület a felújítási munkálatokhoz a 2.580.000 Ft bruttó keretösszeget biztosít.
Borsodnádasd Város Önkormányzata az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.7.) önkormányzati rendeletében tervezett tartalékok terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések aláírására, a felújítás lebonyolítására,
valamint a határozatban foglaltak végrehajtására.
Felelős: polgármester
Határidő: Értelemszerűen

9. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat a Nádasd Kft. ügyvezetői megbízására
Kormos Krisztián polgármester:
A Nádasd Kft. ügyvezető igazgatójának Hajdúné Murányi Tündének a megbízatása lejár
2014. július 30-án, ezt szeretnénk meghosszabbítani. A határozati javaslatban az szerepel,
hogy 2014. augusztus 1-től határozatlan időre módosulna Hajdúné Murányi Tünde
megbízatása, a havi díjazását 5000 Ft/hó-ban állapítanánk meg. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testület számára a
Nádasd Kft. ügyvezetőjének megbízatását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Nádasd Kft. ügyvezetői megbízásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
69/2014. (VII.24.) számú határozat:
Tárgy: A Nádasd Kft., ügyvezetőjének megbízása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy Hajdúné
Murányi Tünde a Nádasd Kft. ügyvezetői igazgatói megbízását 2014. augusztus 1-től
határozatlan időre hosszabbítja meg. Az ügyvezetői igazgatói díjazását 5000 Ft/hó összegben
határozza meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. július 30.

10.Tárgyalt napirendi pont:
Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
BM pályázat alapján lehetőség nyílt a forráshiány kompenzálására pályázatot benyújtani,
15.000.000 Ft összegben, mely pályázat benyújtási határideje 2014. szeptember 30. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2014. évi BM rendelet alapján igénybe vehetőn rendkívüli önkormányzati támogatás 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
2014. évi BM rendelet alapján igénybe vehetőn rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat
benyújtásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
70/2014. (VII.24.) számú határozat:
Tárgy: 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján igényelhető támogatás benyújtás benyújtása
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Magyarország
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 4. mellékletének 1.
pontja, IV. alpontja,valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.)
BM rendelet alapján
igényelhető támogatásra benyújtja kérelmét.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. augusztus 30.

Kormos Krisztián polgármester:
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester a testületi
ülést bezárta.

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

dr. Bohus Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Sipos Sarolta
jegyzőkönyv hitelesítő

