Készült: 2012. október 9-én
17.50 órától – 18.30 óráig a Borsodnádasd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott nyílt ülésén, a Borsodnádasd
Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3. )
Jelen vannak:
Kormos Krisztián polgármester
Dr Bohus Gábor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Dr Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Magyar János képviselő
Sági Tibor képviselő
Sipos Sarolta képviselő
Burkovics Róbert jegyző
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintéző
Szabóné Nyiri Andrea jegyzőkönyvvezető
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület teljes létszámmal jelen van,
határozatképes, a mai rendkívüli ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Magyar
János és Sági Tibor képviselő-társakat. 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 meghívót javasolja kiegészíteni még egy napirenddel: 3) EU Önerő Alap
támogatás igénylés benyújtásának utólagos jóváhagyása az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0059
azonosítószámú, „Az árvíz által megrongált belterületi utak helyreállítása és fejlesztése
Borsodnádasdon” című projekt saját forrás kiegészítésére. Kérdezi ezzel kapcsolatosan van-e
valakinek más javaslata? – észrevétel nem hangzott el. Egyetért-e a képviselő-testület az általa
ismertetett napirenddel, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi napirendet fogadta el:
Napirend:
1.Javaslat előzetes állásfoglalásra közös hivatal létrehozásával kapcsolatban
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
2. Kivitelező kiválasztása és önrész felülvizsgálata az 5/2012.(III.1) BM.rendelet
szerinti
„Önkormányzati
felzárkóztatási
pályázat
2012.”
támogatás
felhasználásával kapcsolatban
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
3. EU Önerő Alap támogatás igénylés benyújtásának utólagos jóváhagyása az ÉMOP3.1.2/E-11-2011-0059 azonosítószámú, „Az árvíz által megrongált belterületi utak
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helyreállítása és fejlesztése Borsodnádasdon” című projekt saját forrás
kiegészítésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
4.Javaslat ÉMOP-3.1.1-12. „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
5. Egyebek
1) Javaslat előzetes állásfoglalásra közös hivatal létrehozásával kapcsolatban
Kormos Krisztián polgármester:
Erősen karizmatikus helyzet áll előttünk, látható a közigazgatás átalakulása 2013. január 1től. Döntenünk kell egy esetlegesen létrejövő közös hivatal létrehozásával kapcsolatosan,
erről kiküldtük mindenkinek az előterjesztést. Ezt követően kéri a bizottságok állásfoglalását.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előzetes
állásfoglalást.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő előzetes állásfoglalással a közös
hivatal létrehozásával kapcsolatban, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi döntést hozta:
88/2012.(X.09.) számú határozat:
Tárgy: Előzetes állásfoglalás közös hivatal létrehozásával kapcsolatban
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény közös önkormányzati hivatal
létrehozására vonatkozó előírásaira – az alábbi előzetes állásfoglalást teszi:
Borsodnádasd Város Önkormányzata más település(ek) közös önkormányzati hivatal
létrehozására vonatkozó megállapodás feltételéül határozza meg, hogy az új közös
önkormányzati hivatal pályázaton kívüli kialakításának és fenntartásának költségeit –
figyelembevéve Borsodnádasd várost is – a csatlakozó települések lakosságszám arányosan
vállalják és a kisalakítás településre eső összeget a megállapodással egyidejűleg elkülönített
számlára utalják.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti álláspont képviseletére.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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2) Kivitelező kiválasztása és önrész felülvizsgálata az 5/2012.(III.1) BM.rendelet
szerinti „Önkormányzati felzárkóztatási pályázat 2012.” támogatás
felhasználásával kapcsolatban
Kormos Krisztián polgármester:
Az előterjesztésben szerepel a 2.sz. orvosi rendelet felújításához szükséges önerő biztosítása,
és a kivitelezők kiválasztása, amelyet részletesen ismertet. Ezt a napirendet tárgyalta a két
bizottság, kéri a bizottságok állásfoglalását ismertesse Elnök Úr.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság a három határozati javaslat elfogadását javasolja, az előterjesztés
szerint. Kiegészítésként elhangzott, hogy a 2.sz.orvosi rendelő tetőszerkezetét vizsgáljuk
meg, mert a lapos tető nem jó megoldás hosszú távon.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 2. sz.
rendelővel kapcsolatos, három határozati javaslatot.
Kormos Krisztián polgármester:
A kivitelező kiválasztásánál fontos megjegyezni, hogy nemzeti értékhatárt nem meghaladó
beszerzésről van szó, tehát közbeszerzési értékhatár alatt van az összeg. Egyetért-e a
képviselő-testület az 1. sz. határozati javaslat elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi döntést hozta:
89/2012. (X.09.) számú határozat:
Tárgy: Nyílászárók cseréje tárgyban a kivitelező kiválasztása az 5/2012.(III.1.) BM
rendelet szerinti „Önkormányzati felzárkóztatási pályázat 2012.”
pályázat
keretében
Borsodnádasd Város Önkormányzata az önkormányzati felzárkóztatási támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012.(III.1.) BM rendelet szerinti
„Önkormányzati felzárkóztatási pályázat 2012.” pályázat keretében a 2. sz orvosi rendelő
épületének homlokzati hőszigetelt nyílászárók beépítése tárgyban, a Polgármesternek a
beérkezett ajánlatok tekintetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési
szempont alapján hozott döntését, és az általa a Németherm Bt.-vel (3300 Eger, Árpád u.
64.), mint legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötött szerződést jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés feltételei szerint
eljárjon.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
Kormos Krisztián polgármester:
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Egyetért-e a képviselő-testület a 2.sz. határozati javaslattal, amelyben az önerőt, 8.478.544
Ft-ot biztosítunk a 2.sz. rendelő pályázatához, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi döntést hozta:
90/2012. (X. 09.) számú határozat:
Tárgy: 5/2012.(III.1.) BM rendelet szerinti „Önkormányzati felzárkóztatási pályázat
2012.” pályázat keretében módosított önrész vállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzata az önkormányzati felzárkóztatási támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012.(III.1.) BM rendelet szerinti
„Önkormányzati felzárkóztatási pályázat 2012.” pályázat keretében a pályázat
megvalósításához a megítélt támogatást meghaladó összeget, azaz 8.478.544 Ft módosított
önrészt vállalja, és az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.09.) rendelet
1. sz. melléklet IV.4.1. során tervezett általános tartalékok terhére biztosítja.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület a 3. sz. határozati javaslattal, miszerint az 5/2012.(III.1.) BM
rendelet szerinti „Önkormányzati felzárkóztatási pályázat 2012.” Keretében a beérkezett
ajánlatok közül legalacsonyabb összegű ajánlatot tevővel, a Reel Pen Kft-vel kötünk
szerződést, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi döntést hozta:
91/2012. (X. 09.) számú határozat:
Tárgy: 5/2012.(III.1.) BM rendelet szerinti „Önkormányzati felzárkóztatási pályázat
2012.” pályázat keretében kivitelező kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzata az önkormányzati felzárkóztatási támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012.(III.1.) BM rendelet szerinti
„Önkormányzati felzárkóztatási pályázat 2012.” pályázat keretében a tetőszigetelés és
homlokzati hőszigetelés építésére a beérkezett ajánlatoknak a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás értékelési szempontja alapján a Reel Pen Kft.-vel (3671 Borsodnádasd,
Rákóczi u. 35.), mint legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés megkötésében eljárjon.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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3) EU Önerő Alap támogatás igénylés benyújtásának utólagos jóváhagyása az
ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0059 azonosítószámú, „Az árvíz által megrongált
belterületi utak helyreállítása és fejlesztése Borsodnádasdon” című projekt saját
forrás kiegészítésére
Kormos Krisztián polgármester:
Módosult a napirendben szereplő pályázat önerő összege, amelyet ismertet. Kéri a bizottságok
ismertessék ezzel kapcsolatos állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést az 1.060.102 Ft összeggel.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerint, hogy 1.060.102 Ft EU Önerő
pályázatot nyújtsunk be, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi döntést hozta:
92/2012.(X.09.) számú határozat:
Tárgy: EU Önerő Alap támogatás igénylés benyújtásának utólagos jóváhagyása az ÉMOP3.1.2/E-11-2011-0059 azonosítószámú, „Az árvíz által megrongált belterületi utak
helyreállítása és fejlesztése Borsodnádasdon” című projekt saját forrás
kiegészítésére
Borsodnádasd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az önkormányzatok és társulásaik
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának
rendjéről szóló 6/2012.(III.1.) BM rendelet alapján EU Önerő Alap támogatásra „LHH
Települési bel- és külterületi vízrendezés” jogcímen.
Az EU Önerő Alap támogatás igénylésére benyújtott pályázat az ÉMOP-3.1.2/E-11-20110059 azonosítószámú, „Az árvíz által megrongált belterületi utak helyreállítása és fejlesztése
Borsodnádasdon” című projekt megvalósításához szükséges önerő kiegészítésére vonatkozik.
A támogatás igénylésben az Önkormányzat csak az Önkormányzatra eső költségeket és önerőt
vette figyelembe, a konzorciumi partnerre eső költségek és önerő vonatkozásában támogatási
igénnyel nem él, ill. nem élhet.
„Az árvíz által megrongált belterületi utak helyreállítása és fejlesztése Borsodnádasdon”
tárgyú projekt Támogatási Szerződés szerinti összes bekerülési költsége 101.738.866 Ft,
melyből az Önkormányzatra eső összköltség 91.645.500 Ft, ebből az Önkormányzatnak
4.582.275 Ft önerőt szükséges biztosítani.
„Az árvíz által megrongált belterületi utak helyreállítása és fejlesztése Borsodnádasdon”
tárgyú projekt csapadékvíz elvezetésre vetített összes önkormányzatra eső bekerülési költsége
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26.502.533 Ft, ebből az Önkormányzatnak 1.325.127 Ft csapadékvíz elvezetésre vetített
önerőt szükséges biztosítani.
Az Önkormányzat az önerő összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012.(III.09.) sz. rendeletének 2.sz. táblázatában I.1.3. „EU-s pályázatok dologi kiadásai”,
II.2.5. „EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
kiadásai” valamint IV.4.2. „Céltartalék” soron tervezett forrásokból – a fejlesztés teljes
időtartamára – biztosítja.
A tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, és pénzügyi forrásainak összetétele az alábbiak
szerint alakul:
Pénzügyi ütemezés Projekt egészére, Támogatási Szerződés szerint
Tevékenységek
2012
2013
Projekt előkészítés
5 512 500
Építés
87 663 866
Projekt menedzsment
2 025 000
Műszaki ellenőrzés
2 025 000
Egyéb szolgáltatások
1 000 000
Nyilvánosság
1 012 500
Tartalék
2 500 000
Összesen:
101 738 866

Összesen
5 512 500
87 663 866
2 025 000
2 025 000
1 000 000
1 012 500
2 500 000
101 738 866

Forrásösszetétel
Önerő
Támogatás
Összes költség

Összesen
5 086 944
96 651 922
101 738 866

2012
5 086 944
96 651 922
101 738 866

2013

Pénzügyi ütemezés Önkormányzatra eső költségek tekintetében TSZ szerint
Tevékenységek
2012
2013
Projekt előkészítés
5 512 500
Építés
77 570 500
Projekt menedzsment
2 025 000
Műszaki ellenőrzés
2 025 000
Egyéb szolgáltatások
1 000 000
Nyilvánosság
1 012 500
Tartalék
2 500 000
Összesen:
91 645 500

Összesen
5 512 500
77 570 500
2 025 000
2 025 000
1 000 000
1 012 500
2 500 000
91 645 500

Forrásösszetétel
Önerő
Támogatás
Összes költség

Összesen
4 582 275
87 063 225
91 645 500

2012
4 582 275
87 063 225
91 645 500

2013

Pénzügyi ütemezés az EU Önerő Alap támogatáshoz a csapadékvíz elvezetésre arányosított,
Önkormányzatra eső költségek tekintetében
Tevékenységek
2012
2013
Összesen
Projekt előkészítés
1 594 134
1 594 134
Építés
22 432 250
22 432 250
Projekt menedzsment
585 600
585 600
Műszaki ellenőrzés
585 600
585 600
Egyéb szolgáltatások
289 185
289 185
Nyilvánosság
292 800
292 800
Tartalék
722 964
722 964
Összesen:
26 502 533
26 502 533
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Forrásösszetétel
Önerő
Támogatás
Összes költség

2012
1 325 127
25 177 406
26 502 533

2013

Összesen
1 325 127
25 177 406
26 502 533

Borsodnádasd Város Önkormányzata az önkormányzatok és társulásaik európai uniós
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló
6/2012.(III.1.) BM rendelet értelmében az önkormányzati költségek tekintetében a
csapadékvíz elvezetésre vetített 1.325.127 Ft önerő 80%-ára, azaz 1.060.102 Ft összegű EU
Önerő Alap támogatást igényel.
A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a pályázat benyújtását, és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatás igényléshez szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
4) Javaslat ÉMOP-3.1.1-12. „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat
benyújtására
Kormos Krisztián polgármester:
Aki olvasta a pályázati kiírást, az tudja, hogy elég összetett pályázatról van szó. Az anyagot a
jövőbe tekintésképpen, közös gondolkodás céljából adjuk ki. Előzetesen annyit javasolna,
hogy egy városrész leromlott állapotának megújulása érdekében pl. a Petőfi téren lévő
közteret, járdát, népkertet, lakóházat tudnánk bevonni ebben a programba. Kéri, mindenki
nézze át, ezen a pályázaton indulni szeretnénk, az előkészítő munkát meg kell kezdenünk.
Felmerült már több lehetőség, kérne mindenkitől írásos anyagot csütörtökre, mi az
elképzelése ezzel kapcsolatosan.
5) Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
2012. október 26-án, pénteken délután tartanánk meg az idősek napját. A nemzeti ünnepünk
2012. október 23-án, 16.00 órai kezdettel a Petőfi Művelődési Házban kerül megrendezésre –
az általános iskolások fognak adni egy kis műsort, melyre minden képviselőt szeretettel
meghív.
Több indítvány, javaslat nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.
K.m.f.
Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

Magyar János
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sági Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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