Készült: 2012. május 10-én, 14.00 – 16.00
óráig megtartott, Borsodnádasd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a
Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak:
Kormos Krisztián polgármester
Dr Bohus Gábor alpolgármester
Dorkó György képviselő
dr Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Sági Tibor képviselő
Sipos Sarolta képviselő
Magyar János képviselő
Burkovics Róbert jegyző
Jelen vannak továbbá:
Gombos Éva pénzügyi irodavezető
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintéző
Szabóné Nyiri Andrea jegyzőkönyvvezető
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja dr Hegedűs Zsuzsanna és Sipos Sarolta
képviselőtársát, - egyetért-e a képviselő-testület a javaslattal, kéri kézfelnyújtással, jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a
javaslatot elfogadta.
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerteti a napirendet. Egyetért-e a képviselő-testület az általa ismertetett napirendi
pontokkal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az
alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND:
1. Javaslat “Többfunkciós Közösségi Ház felújítása és bővítése kivitelezésére
vállalkozási szerződés tárgyú egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárásban kivitelező
kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester , Dorkóné Dévai Marianna pályázati üi.
2. Utasítás Borsodnádasd Város Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési
Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításairól szóló 6/2005.(VI.02.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
3. Egyebek
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1) Javaslat
“Többfunkciós Közösségi Ház felújítása és bővítése kivitelezésére
vállalkozási szerződés” tárgyú egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárásban
kivitelező kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Az eljárás sajnos régóta húzódik. Azt gondolja, most olyan stádiumban értünk, hogy talán el
tud kezdődni a munka, a kivitelezőt ki tudjuk választani. A közbeszerzés keretén belül a
korábbi eljárás lezárult. Mind az látható a kiküldött előterjesztésben is, 1 ajánlattevő
visszavonta ajánlatát, 3 érvényes ajánlat érkezett. A múlt hét pénteken volt a hiánypótlási
határidő, amelynek mindhárom ajánlattevő eleget tett. A közbeszerzési eljárás eredményes, az
összes értékelési szempont figyelembe vételével, a legmagasabb pontszámmal Jánosik és
társai Kft-t javasolja a bíráló bizottság nyertesként kihirdetni:
1. János és társai Kft 12209
2. DMT-BAU Kft. 11606
3. FK Raszter Zrt.
11219
Ezt követően kéri, a bizottságok ismertessék állásfoglalásaikat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúan javasolja
elfogadásra.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 5 igennel elfogadásra javasolja a közbeszerzéssel
kapcsolatos javaslatot.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? – Észrevétel nem hangzott el.
Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja, és a közbeszerzési eljárás nyerteseként a Jánosik és Társai Kft-t hirdessük ki,
továbbá a közbeszerzési eljárás eredményeként kialakult sorrend:
1. Jánosik és Társai Kft.
2. DMT-BAU Kft
3. FK Raszter Zrt.
- kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
43/2012. (V.10.) számú határozat:
Tárgy: „Többfunkciós Közösségi Ház felújítása és bővítése kivitelezésére vállalkozási
szerződés” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban vállalkozási szerződés
megkötése
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Többfunkciós Közösségi Ház
felújítása és bővítése kivitelezésére vállalkozási szerződés” tárgyú közbeszerzési eljárásban
kialakult eredmény, és a Bíráló Bizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja. A közbeszerzési eljárás eredményeként kialakult sorrend a
következő:
1. Jánosik és Társai Kft.
2. DMT-BAU Kft.
3. FK Raszter Zrt.
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Az eljárás eredményeként Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Jánosik és Társai Kft-t (1145 Budapest, Szugló
u. 61-63. V/3.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként.
A kialakult eredmény alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
Önkormányzat képviseletében az építési kivitelezés tekintetében:
a Jánosik és Társai Kft.-vel
kösse meg a Vállalkozási szerződést.
Felelős: polgármester
Határidő: Értelemszerűen
2) Utasítás Borsodnádasd Város Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi
Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításairól szóló
6/2005.(VI.02.) önkormányzati rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Korábban 1987-ben a helyi tanács elfogadta a rendezési tervének és a helyi szabályozási
rendeletét. Ezt követően a testületi ülésen 2005-ben döntés született a rendezési tervről. A
szabályozási terv térkép vázlatán pontatlanul lett megjelölve – amelyet a kiküldött
előterjesztés részletesen taglal. Ezt az ellentmondást feloldva, a képviselő-testület döntése
szükséges, ezen tervlapok módosítására. Átadja a jegyző úr részére a szót.
Burkovics Róbert jegyző:
Megkérdezi, hogy érthető-e mindenki számára a Ples Zrt és az önkormányzat közötti
konfliktus forrása? Van-e az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás.
Kormos Krisztián polgármester:
Megállapítja, hogy mindenki megértette és nincs kérdés. Mind a két bizottság tárgyalta a
napirendet, kéri véleményüket.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a módosítások átvezetését.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület a határozati javaslattal -azzal az általa tett kiegészítéssel, hogy
a képviselő-testület elnézést kéri a Ples Zrt. vezérigazgatójától az okozott
kellemetlenségekért, a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
44/2012. (V.10.) számú határozat:
Tárgy: Utasítás Borsodnádasd Város Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési
Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításairól szóló 6/2005.(VI.02.)
önkormányzati rendelet módosítására
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert és a jegyzőt,
hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 9/A
§-a alapján készítse elő Borsodnádasd Város Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi
Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 6/2005. (VI.02.)
önkormányzati rendeletének oly módon történő módosítását, hogy kerüljön figyelembe
vételre a 40/HÖK/2005.(VI.02.) számú önkormányzati határozat, egyúttal az önkormányzati
rendelet és a határozat közti ellentmondás kerüljön feloldásra.
A képviselő-testület ezúton elnézését kéri a Ples Zrt. vezérigazgatójától az okozott
kellemetlenségekért.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: értelemszerűen.
3) Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft főszerkesztője megkereste és felajánlotta a kft és az
önkormányzat közötti együttműködés megkötését, amelyet 1 évre kötnénk meg, 50.000 Ft
összeget jelentene. Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft készíti az Ózd Városi Televízió
műsorait, szerkeszti és kiadja az ózdi városi lapot. Az együttműködést 1 évre kötnénk, 50.000
Ft-ért - ezért szakmai segítséget nyújtanak önkormányzatunk számára. Támogatja ezt az
elképzelést, kéri a bizottságok ismertessék a kialakult javaslatukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja az 50.000 Ft összeg kifizetését.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is támogatja az együttműködést az Ózdi
Kommunikációs Nonprofit Kft-vel.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az elhangzott javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
45/2012. (V.10.) számú határozat:
Tárgy: Együttműködés megkötése az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-vel
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület döntése, hogy együttműködési
megállapodást köt 1 évre az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-vel, amelyre 50.000 Ft
összeg kifizetését engedélyezi.
Felhatalmazza a Polgármestert az együttműködés megkötésére, és aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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Kormos Krisztián polgármester:
Az orvosi ügyelet gépjárműjére jelentős szerviz költséget fizetünk, ezért új gépjármű
beszerzése indokolt. Megnézte a 2012. évi költségvetést, ezt az összeget ki tudjuk szorítani
erre a célra. Kéri a képviselő-testület felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy 4.300 eFt
keretet összegben árajánlatokat kérhessen be. Nézte a Dacia Duster és a Fiat Panda
gépjárművek 4x4-es változatait. Kéri a bizottsági véleményeket.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a 4.300 eFt keretet biztosítani az orvosi ügyelet gépjármű
beszerzésére.
Sági Tibor elnök:
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság is támogatta a javaslatot.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az orvosi ügyeleti gépjárműre 4.300 eFt keret biztosításával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
46/2012. (V.10.) számú határozat:
Tárgy: Orvosi ügyeleti gépjármű beszerzése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése, hogy az orvosi ügyeleti
gépjármű megvásárlására 4.300 eFt-ot biztosít, az önkormányzat 2012. évi költségvetés
terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a gépjármű árajánlatok bekérésére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Más indítvány, javaslat nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.
K.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

dr Hegedűs Zsuzsanna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sipos Sarolta
jegyzőkönyv-hitelesítő
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