Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. szeptember 15. 16.00 órától – 17.00 óráig a
Képviselő-testület 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
Gombos Éva pénzügyi irodavezető – jelen van
Dorkóné Dévai Mariann műszaki és pályázati irodavezető – jelen van
Győrffi Dezső könyvvizsgáló – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Külön köszönti Győrffi Dezső Könyvvizsgáló Urat. Megállapítja,
hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek
javasolja Magyar János 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, Magyar János 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 Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Gombos Éva pénzügyi irodavezető
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2.

Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Gombos Éva pénzügyi irodavezető

3.

Javaslat az utcanév és településrész-név megállapításának, valamint a házak
számozásának részletes szabályiról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző

4.

Javaslat „Borsodnádasd, Petőfi tér 1. sz. Hrsz: 1031 alatti ingatlanon meglévő
épület bővítése, átalakítása, Szépkorúak Háza kialakítása tárgyában – építési
engedélyezési tervdokumentáció, valamint kiviteli tervdokumentáció, tervezői árazott
és árazatlan költségvetés elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, a tervező
kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

5.

Javaslat civil szervezetek kiegészítő önkormányzati költségvetési támogatására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

6.

Javaslat a „Hungarikumok, Tradicionális Intézmények, Magyarországon” kiadványban
történő megjelenés támogatására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

7.

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához
történő csatlakozás, valamint a 2015. évi fordulójában önkormányzati támogatás
keretösszegének meghatározására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

8.

Javaslat Suzuki Ignis 1.3 GC típusú gépjármű vásárlására és a Borsodnádasdi Polgárőr
Egyesülettel történő használati megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

9.

Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2015.január 1-től 2015.december 31-ig
tartó szerződéses időszakra szóló villamos energia beszerzésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

10. Egyebek
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1. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testület 2014. február 7-én az önkormányzat 2014. évi költségvetését 707.319 E
Ft költségvetési bevétellel, 1.086.999 E Ft költségvetési kiadással, -379.680 E Ft költségvetési
hiánnyal, - ebből -78.992 E Ft működési hiány és -300.688 E Ft felhalmozási hiány - fogadta
el. A 2014. év I. félévi gazdálkodása során mind a bevételi és mind a kiadási oldalon
szükségessé vált a költségvetési előirányzatok módosítása, ami a következőképpen alakul:
költségvetési bevétel 875.784 E Ft, költségvetési kiadás 1.255.400 E Ft, költségvetési hiány 379.616 E Ft, ebből -78.957 E Ft működési hiány és -300.659 E Ft felhalmozási hiány. Ez egy
kötelező elem, el kell fogadnunk a rendeletet. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
(Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő elhagyta a termet, a képviselő-testület létszáma 6 főre
csökkent.)
Magyar János képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.7.) önkormányzati rendelet módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításával, mely szerint
módosított költségvetési bevétel
875 784 E Ft
módosított költségvetési kiadás
1 255 400 E Ft
a költségvetési egyenleg összege
379 616 E Ft
-ebből működési
78 957 E Ft
felhalmozási
300 659 E Ft
, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A 2014. évi költségvetés I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elkészült, az anyag
részletesen tartalmazza a bevételek és a kiadások alakulását. Megkérem Győrffi Dezső
Könyvvizsgáló Urat, értékleje az önkormányzat gazdálkodását.
Győrffi Dezső könyvvizsgáló:
Az idén változott a költségvetési törvény, a beszámoló a törvényi előírásoknak megfelel.
Borsodnádasd Város Önkormányzata jól gazdálkodott az I. félév tekintetében, elfogadásra
javaslom az előterjesztést.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
számára a Borsodnádasd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról
szóló tájékoztatójának elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2014.(IX.15.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves
gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2014. évi
költségvetés I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. szeptember 15.
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3. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat az utcanév és településrész-név megállapításának, valamint a házak
számozásának részletes szabályiról szóló rendelet megalkotására
Kormos Krisztián polgármester:
Megkérem Jegyző Urat, ismertesse az előterjesztést.
Burkovics Róbert jegyző:
Jogszabályi előírás, hogy az önkormányzatoknak meg kell alkotni a közterületek
elnevezésének rendjét. Az önkormányzat felhatalmazást kap, hogy rendeletben állapítsa meg
a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és házszám-megállapítás szabályait.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Magyar János képviselő:
Ez egy törvényi kötelezettség, meg kell alkotnunk a rendeletet.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
utcanév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának részletes
szabályiról szóló rendelet megalkotásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete
a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak
számozásának részletes szabályiról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat „Borsodnádasd, Petőfi tér 1. sz. Hrsz: 1031 alatti ingatlanon meglévő épület
bővítése, átalakítása, Szépkorúak Háza kialakítása tárgyában – építési engedélyezési
tervdokumentáció, valamint kiviteli tervdokumentáció, tervezői árazott és árazatlan
költségvetés elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, a tervező kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat a Szépkorúak Háza kialakítása tárgyában közbeszerzési eljárást indított és
három ajánlattevőt kért fel ajánlattételre, a Viszoki és Társa Kft-t, a Gerixon Kft-t és az STRaszter Kft-t. Mind a három ajánlat beérkezett határidőre, a Bíráló Bizottság megtárgyalta és
azt a megállapítást tette, mivel a legkedvezőbb ajánlatot a Viszoki és Társa Kft. adta, az
eljárás győzteseként a Viszoki és Társa Kft-t hirdette ki. 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
„Borsodnádasd, Petőfi tér 1. sz. Hrsz: 1031 alatti ingatlanon meglévő épület bővítése,
átalakítása, Szépkorúak Háza kialakítása tárgyában – építési engedélyezési tervdokumentáció,
valamint kiviteli tervdokumentáció, tervezői árazott és árazatlan költségvetés elkészítése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban, a tervező kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Borsodnádasd, Petőfi tér 1. sz. Hrsz: 1031 alatti ingatlanon meglévő épület bővítése,
átalakítása, Szépkorúak Háza kialakítása tárgyában – építési engedélyezési tervdokumentáció,
valamint kiviteli tervdokumentáció, tervezői árazott és árazatlan költségvetés elkészítése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban, a Viszoki és Társa Kft. tervező kiválasztásával, kéri név
szerint szavazzanak.
(Kormos Krisztián: igen, Dr. Bohus Gábor: igen, Dorkó György: igen, Magyar János: igen,
Sági Tibor: igen, Sipos Sarolta: igen)
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
78/2014.(IX.15.) számú határozat:
Tárgy:„Borsodnádasd, Petőfi tér 1. sz. Hrsz: 1031 alatti ingatlanon meglévő épület bővítése,
átalakítása, Szépkorúak Háza kialakítása tárgyában – építési engedélyezési tervdokumentáció,
valamint kiviteli tervdokumentáció, tervezői árazott és árazatlan költségvetés elkészítése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban tervező kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
„Borsodnádasd, Petőfi tér 1. sz. Hrsz: 1031 alatti ingatlanon meglévő épület bővítése,
átalakítása, Szépkorúak Háza kialakítása tárgyában – építési engedélyezési
tervdokumentáció, valamint kiviteli tervdokumentáció, tervezői árazott és árazatlan
költségvetés elkészítése” tárgyú munka elvégzésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárásban kialakult eredmény, és a Bíráló Bizottság javaslata alapján az
eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a Viszoki és Társa Kft. (3535 Miskolc, Tapolcarét
u. 2.) ajánlatát érvényesnek, ill. összességében a legelőnyösebbnek ítéli, és az eljárás
nyerteseként hirdeti ki.
A kialakult eredmény alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
Önkormányzat képviseletében fenti tárgyú közbeszerzés tekintetében:
a Viszoki és Társa Kft.-vel (3535 Miskolc, Tapolcarét u. 2.)
kösse meg a vállalkozási szerződést.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

7
5. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat civil szervezetek kiegészítő önkormányzati költségvetési támogatására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat 2014. március hónapban meghirdette a CIV-14/1 pályázatot a civil
szervezetek támogatására. Erre a költségvetésben 2.500 e Ft lett betervezve. Akkor a testület
2.000 e Ft-ot ítélt meg a szervezetek részére, viszont egy pályázó lemondott a támogatásról,
így 50 e Ft maradvány képződött. Javasoljuk, hogy a civil szervezetek támogatására tervezett
még rendelkezésre álló 550.000 Ft terhére további támogatásokat ítéljük meg. Az Őszirózsák
Nyugdíjasklub részére 70.000 Ft-ot, a Boszorkánykonyha részére, 30.000 Ft-ot, a Montázs
Mazsorett csoport részére 30.000 Ft-ot, a Négy Évszak Irodalmi Kör részére 50.000 Ft-ot, a
Mű-vész-Hely részére 50.000 Mivel Ft-ot, Rákellenes Liga pedig 50.000 Ft, a Borsodnádasdi
Művelődésért, Kultúrákét és Sportért Közalapítvány részére 270.000 Ft támogatást gondolunk
megítélni. Mivel ezek a szervezetek az általuk igényelt támogatásnak csak csekély részét
kapták meg és mivel ők aktívan részt vesznek a település életében, sok rendezvényen
fellépnek, ezért gondoltuk támogatni őket. Úgy ítélem meg, hogy ezzel mindenképpen jó célt
támogatunk. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
civil szervezetek kiegészítő önkormányzati költségvetési támogatását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
civil szervezetek kiegészítő önkormányzati költségvetési támogatásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
79/2014.(IX.15.) számú határozat:
Tárgy: Civil szervezetek kiegészítő önkormányzati költségvetési támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a civil
szervezetek részére kiegészítő költségvetési támogatást nyújt a Borsodnádasd Város
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
keret terhére. Az alábbi szervezetek számára a táblázatban felsorolt támogatást nyújtja:
Sorszám:

Kedvezményezett megnevezése,
címe

1.

Őszirózsák Nyugdíjasklub
3671 Borsodnádasd, Köztársaság
út 12.

2.

Boszorkánykonyha
3671 Borsodnádasd, Kossuth u. 13.

Támogatási cél

Támogatás összege

kulturális

70.000 Ft

hagyományőrzés

30.000 Ft
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3.

Montázs Mazsorett Csoport
3671 Borsodnádasd, Köztársaság
út 12.

kulturális

30.000 Ft

4.

Négy Évszak Irodalmi Kör
3671 Borsodnádasd, Köztársaság
út 12.

kulturális

50.000 Ft

5.

MŰ-vész-HELY
3671 Borsodnádasd, Köztársaság
út 93.

kulturális

50.000 Ft

Magyar Rákellenes Liga
Borsodnádasdi Alapszervezete
1123 Budapest, Ráth György u. 6.

egészségmegőrzés, nevelés

50.000 Ft

Borsodnádasdi Művelődésért,
Kultúráért és Sportért
Közalapítvány
3671 Borsodnádasd, Köztársaság
út 10.

kulturális és sport feladatok

270.000 Ft

6.

7.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a Támogatási Szerződések megkötésére,
és a támogatások átadására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

6. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat a „Hungarikumok, Tradicionális Intézmények, Magyarországon” kiadványban
történő megjelenés támogatására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzatnak lehetősége van a Molnárkalács Fesztivál prezentálására a
„Hungarikumok, Tradicionális Intézmények, Magyarországon” elnevezésű angol nyelvű
ismeretterjesztő kiadványban. Az Európa Kulturális Műsorszervező Iroda biztosítja a
megjelenést 2015. évben, amely kiadvány 5000 példányszámban fog megjelenni. Ennek a
költségvonzata 79.000 Ft. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
„Hungarikumok, Tradicionális Intézmények, Magyarországon” kiadványban történő
megjelenés támogatását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Hungarikumok, Tradicionális Intézmények, Magyarországon” kiadványban történő
megjelenés támogatásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80/2014.(IX.15.) számú határozat:
Tárgy: „Hungarikumok, Tradicionális Intézmények, Magyarországon” kiadványban történő
megjelenés támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy támogatja a
„Hungarikumok, Tradicionális Intézmények, Magyarországon” kiadványban történő
megjelenést, melynek költségét 79.000 Ft összegben az önkormányzat vállalja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatással kapcsolatos eljárás
lefolytatására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

7. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához
történő csatlakozás, valamint a 2015. évi fordulójában önkormányzati támogatás
keretösszegének meghatározására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat minden évben támogatja a hátrányos helyzetű, rászorult fiatalokat, hogy
számukra is elérhető legyen a felsőoktatásban való részvétel. Az első határozati javaslatban az
szerepel, hogy az önkormányzat csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiírt
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához, a
második határozati javaslatban pedig pénzügyi feltételként a 2015. évi költségvetésben
1.000.000 Ft keretösszeg kerül meghatározásra. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozást.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő
csatlakozással, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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81/2014.(IX.15.) számú határozat:
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő
csatlakozás
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Borsodnádasd
Város csatlakozzon az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. október 01.

Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójában önkormányzati
támogatás keretösszegének meghatározását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójában önkormányzati
támogatás keretösszegének meghatározásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2014.(IX.15.) számú határozat:
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
önkormányzati támogatás keretösszegének meghatározása

2015.

évi

fordulójában

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pénzügyi feltételeként a 2015. évi
költségvetésben 1.000.000 Ft keretösszeg kerüljön elkülönítésre.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: értelemszerűen
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8. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat Suzuki Ignis 1.3 GC típusú gépjármű vásárlására és a Borsodnádasdi Polgárőr
Egyesülettel történő használati megállapodás megkötésére
Kormos Krisztián polgármester:
A 2014. évi költségvetésben a polgárőrség részére 860.000 Ft került elkülönítésre, mely nem
lett eddig felhasználva. A Polgárőr Egyesület feladatainak ellátásban nagy segítséget nyújtana
egy gépjármű megvásárlása. Az Egyesület tagjai megnéztek egy Suzuki Ignis 1.3 GC típusú
gépjárművet, melyet alkalmasnak tartanak erre a célra. A gépjárművet a Borsodnádasd Város
Önkormányzata vásárolja meg és használatra átadja a Polgárőr Egyesület részére. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Suzuki Ignis 1.3 GC típusú gépjármű megvásárlását és a Borsodnádasdi Polgárőr Egyesülettel
történő használati megállapodás megkötését.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Suzuki Ignis 1.3 GC típusú gépjármű megvásárlásával és a Borsodnádasdi Polgárőr
Egyesülettel történő használati megállapodás megkötésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
83/2014.(IX.15.) számú határozat:
Tárgy: Suzuki Ignis 1.3 GC típusú gépjármű vásárlása és a Borsodnádasdi Polgárőr
Egyesülettel történő használati megállapodás megkötése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Mercantil Car
Zrt. 1051 Budapest, József Attila utca 8. szám alatti tulajdonostól megvásárolja a JMR-555
frsz. TSMMHX51S00185011 alvázszámú Suzuki Ignis 1.3 GC típusú gépjárművet 680.000
Ft vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az adásvételi szerződés aláírására és a
gépjármű tulajdonjog változásának nyilvántartásba történő átvezetésével, valamint a
Borsodnádasdi Polgárőr Egyesülettel történő gépjármű használat megállapodásának
aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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9. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2015.január 1-től 2015.december 31-ig
tartó szerződéses időszakra szóló villamos energia beszerzésére
Kormos Krisztián polgármester:
Borsodnádasd Város Önkormányzata és intézményei nem rendelkeznek energetikai, energiakereskedelmi szervezettel. Az energia-beszerzés lényege, hogy a fogyasztók az
energiakereskedőktől, a kereskedők a termelőktől szerezhetik be a vezetékes villamos energiát
szabadpiaci körülmények között. Korábban a képviselő-testület már döntött arról, hogy az
iskola és óvoda épületének fűtéséhez hasonló módon szerzi be a gáz, mely megtakarítása éves
szinten jelentős. Villamos energia tekintetében konkrét megtakarítás csak a beszerzési eljárást
követően lesz. Ezzel a szerződéssel az önkormányzat és intézményei 1.729.227 Ft villamos
energiát takarítana meg. A szerződés időtartama 2015. január 1-től 2015. december 31-ig
tartana. Támogatásra javaslom az előterjesztést. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Város Önkormányzat 2015.január 1-től 2015.december 31-ig tartó szerződéses
időszakra szóló villamos energia beszerzését.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd Város Önkormányzat 2015.január 1-től 2015.december 31-ig tartó szerződéses
időszakra szóló villamos energia beszerzésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
84/2014.(IX.15.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzat 2015.január 1-től 2015.december 31-ig tartó
szerződéses időszakra szóló villamos energia beszerzése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy csatlakozik a
Sourcing Hungary Kft. által szervezett csoportos szabadpiacra villamos energia
beszerzéséhez.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Borsodnádasd Város Önkormányzata és
intézményei vonatkozásában a 2015.január 1-től 2015.december 31-ig terjedő szerződéses
időszakra a csoportos szabadpiacra villamos energia beszerzéssel kapcsolatos elfogadó
nyilatkozatokat aláírja.
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.
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Határidő: 2014.december 31.
Felelős: Kormos Krisztián polgármester

10. Tárgyalt napirendi pont:
Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Miskolci Gyermekklinika támogatást kért az önkormányzattól speciális Laminar Flow
gyógyszerkészítő eszköz beszerzéséhez. Az a javaslatunk, hogy 20.000 Ft-tal támogassuk ezt
a jó célt. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Miskolci Gyermekklinika speciális Laminar Flow gyógyszerkészítő eszköz beszerzésének
támogatását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Miskolci Gyermekklinika speciális Laminar Flow gyógyszerkészítő eszköz beszerzésének
támogatásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
85/2014.(IX.15.) számú határozat
Tárgy: A Miskolci Gyermekklinika speciális Laminar Flow gyógyszerkészítő eszköz
beszerzésének támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az önkormányzat
a Miskolci Gyermekklinika speciális Laminar Flow gyógyszerkészítő eszköz beszerzéséhez
20.000 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatással kapcsolatos eljárás
lefolytatására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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Kormos Krisztián polgármester:
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester a testületi
ülést bezárta.

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Magyar János
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Sipos Sarolta
jegyzőkönyv hitelesítő

