Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. november 10. 17.00 órától – 18.30 óráig a
Képviselő-testület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Dorkó György képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Kelemen Tünde képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető – jelen van
Pallagi Balázs pályázati ügyintéző – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dorkó György Sági Tibor és 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, Dorkó György Sági Tibor és 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 Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú
tüzelőanyag-támogatás 2014. évi igénylésének részletes feltételeiről és vásárláshoz
kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
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2. Javaslat LEADER 8563472375 számú pályázat keretében megvalósítandó
„Borsodnádasd piac, nyitott árusító pavilon” tárgyú beszerzési eljárásban, a
kivitelező kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
3. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú
tüzelőanyag-támogatás 2014. évi igénylésének részletes feltételeiről és vásárláshoz
kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotására

Kormos Krisztián polgármester:
BM rendelet alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatást igényelhetnek. Az önkormányzat legfeljebb 2 m3/ellátott
tűzifa mennyiséget igényelhetett. Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén
biztosítására kerülhet sor. A tüzelőanyagot 2015. február 15-ig lehet kiosztani a rászorulók
részére és a felhasználásról 2015. április 15-ig el kell számolni Magyar Államkincstár felé. Az
belügyminiszter 3 619 500.- Ft támogatást állapított meg, amely összeget 190 m3
keménylombos tűzifa vásárlására kell fordítani. Ezen összeg átutalása 2014. november 3.
napján már megtörtént. A támogatás igénylésének feltételeit rendeletben kell szabályozni, ami
az előterjesztés mellékletét képezi. A kivágott fának a szállítását Sulyok Gyuri helyi lakos
meg tudná oldani, az előző évben is ő szállította a szociális tűzifát a rászorulók részére. Az
előző év gyakorlata sajnos az volt, hogy egyes családok a kapott fát továbbadták, eladták. Ezt
valamilyen módon meg kell akadályoznunk. A kérelmek elbírálására Ideiglenes Bizottságot
kell létrehozni. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javaslatot tettek a
bizottság tagjaira vonatkozóan, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyagtámogatás 2014. évi igénylésének részletes feltételeiről és vásárláshoz kapcsolódó
támogatásról szóló rendelet megalkotását. Javaslatot tettünk arra vonatkozóan, hogy az
előterjesztésben szereplő bizottsági tagok, mely szerint Dorkó György elnök, Pallagi László
képviselő, dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő, Kovács Attila képviselő, Érsek Orsolya külső
tag, Vámosné Maruska Beatrix külső tag, bővüljön ki Kelemen Tünde képviselő és a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Burai Lajos személyével.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyagtámogatás 2014. évi igénylésének részletes feltételeiről és vásárláshoz kapcsolódó
támogatásról szóló rendelet megalkotásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag-támogatás 2014. évi igénylésének részletes feltételeiről
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti ideiglenes bizottság létrehozásával a
szociális célú tűzifa kérelmek elbírálásához, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
99/2014.( XI.10.) számú határozat
Tárgy: Ideiglenes bizottság létrehozása a szociális célú tűzifa kérelmek elbírálására
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a szociális célú
tűzifa kérelmek elbírálására ideiglenes bizottságot hoz létre.
A bizottság elnöke:
A bizottság tagjai:

Dorkó György
Pallagi László – képviselő
dr.Hegedűs Zsuzsanna- képviselő
Kovács Attila – képviselő
Kelemen Tünde - képviselő
Érsek Orsolya – külső tag
Vámosné Maruska Beatrix – külső tag
Burai Lajos roma nemzetiségi önkormányzat elnöke – külsős tag

A bizottság megbízatása 2015. március 30-ig tart.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat LEADER 8563472375 számú pályázat keretében megvalósítandó
„Borsodnádasd piac, nyitott árusító pavilon” tárgyú beszerzési eljárásban, a kivitelező
kiválasztására
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Kormos Krisztián polgármester:
A Borsodnádasd piac, nyitott árusító pavilon tárgyú projekt keretében az építési kivitelező
kiválasztása szükségszerűvé vált. Az önkormányzat három céget, a Jánosik és Társai Kft-t,
Pirkó Pál e.v.-t, Bafag Kft-t és a Hódos Épker Kft-t kérte fel ajánlattételre. A beérkezett
ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Hódos Épker Kft. adta. A határozati javaslat
szerint a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert további tárgyalások lefolytatására
annak érdekében, hogy a kialkudott ár minél alacsonyabb és az ár-érték arány a lehető
legkedvezőbb legyen. Nettó 8.000.000 Ft keretösszeget határoznánk meg az építési
tevékenység kivitelezésére. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
LEADER 8563472375 számú pályázat keretében megvalósítandó „Borsodnádasd piac, nyitott
árusító pavilon” tárgyú beszerzési eljárásban, a kivitelező kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
LEADER 8563472375 számú pályázat keretében megvalósítandó „Borsodnádasd piac, nyitott
árusító pavilon” tárgyú beszerzési eljárásban, a kivitelező kiválasztásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
100/2014.( XI.10.) számú határozat
Tárgy:LEADER 8563472375 számú pályázat keretében megvalósítandó „Borsodnádasd piac,
nyitott árusító pavilon” tárgyú beszerzési eljárásban, a kivitelező kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a LEADER
8563472375 számú pályázat keretében megvalósítandó „Borsodnádasd piac, nyitott árusító
pavilon” tárgyú beszerzés során, az eljárásban kialakult ajánlati árra tekintettel, nettó
8.000.000 Ft keretösszeget határoz meg az építési tevékenység kivitelezésére.
Figyelemmel arra, hogy az ajánlati árak jelentős mértékben meghaladják a korábban tervezett,
és az e célra a pályázatban rendelkezésre álló anyagi fedezetet, a képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert további tárgyalások lefolytatására annak érdekében, hogy a
kialkudott ár minél alacsonyabb, és az ár-érték arány a lehető legkedvezőbb legyen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tárgyalás során kialakult összességében
legkedvezőbb ajánlat alapján a szerződés megkötésére.
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A pályázati támogatás és a kialkudott legkedvezőbb ár közötti különbséget Borsodnádasd
Város Önkormányzata az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7.)
önkormányzati rendeletében tervezett tartalékok terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. Tárgyalt napirend:
Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Egyebek között szeretném megemlíteni az orvosi ügyelet helyzetét. Az önkormányzat közel
11 M Ft OEP finanszírozást kap és közel 11 M Ft-ot a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti
Önkormányzati Társulás tesz hozzá az ügyelet működéséhez. Pozitívumként mondható el,
hogy az ügyeletes autót az önkormányzat megvásárolta, működési költséget tudtunk
csökkenteni. A 11.702 e Ft-ot lakosságszám arány szerint kellene a településeknek befizetni,
Arlónak 4.512 e Ft-ot, Borsodnádasdnak 3.724 e Ft-ot, Borsodszentgyörgynek 1.375 e Ft-ot
és Járdánházának 2.091 e Ft-ot kellene, hogy hozzátegyen. Ehhez képest a teljesít
szeptemberig Arló 500 e Ft, Borsodszentgyörgy 0 Ft, Járdánháza 0 Ft. Egyértelműen látszik,
hogy pénzügyileg Borsodnádasd település finanszírozza az orvosi ügyeleti ellátást. Ez a
jövőre nézve egy kardinális kérdés lesz Borsodnádasdon. Az orvosi ügyelet szakmai
értelemben abszolút jól működik, ellátja a feladatát.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen már beszéltünk róla, hogy hatalmazzuk fel a polgármestert arra,
hogy írjon az érintett településeknek egy felszólító levelet, amiben nyomatékosítsa, hogy
fizessék be a tartozásukat. Meg kellene néznünk más lehetőségeket is az ügyelet tovább
működésével kapcsolatban.

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen már szó esett róla, hogy a képviselő-testület munkájának
segítésére vásárolnánk minden képviselő részére egy laptopot. A bizottság véleményét
kérném.
Dorkó György képviselő:
A bizottság javasolja az eszközök beszerzését, azzal a feltétellel, hogy azok az önkormányzat
tulajdonát képezzék. A bizottság 8 darab laptop, pendrive beszerzését javasolja, melyre
1.500.000 Ft keretösszeget javasolunk meghatározni a költségvetési tartalék terhére.
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 önkormányzati
képviselők munkájának segítéséhez számítástechnikai eszköz beszerzésével, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
101/2014.( XI.10.) számú határozat
Tárgy: Önkormányzati képviselők munkájának segítéséhez számítástechnikai eszköz
beszerzése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az
önkormányzati képviselők munkájának segítésében 8 darab laptopot és pendrive-t szerez be,
melyre 1.500.000 Ft keretösszeget határoz meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert árajánlatok és a számítástechnikai
eszközök beszerzésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 1.

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

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Dorkó György
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Sági Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

