Készült: 2012. augusztus 1-én, 11.00 – 11.20
óráig megtartott, Borsodnádasd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a
Borsodnádasdi Egészségügyi Központ kistermében (3671 Borsodnádasd, Köztársaság u. 17.)
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
Szkálosi László bizottsági tag
Mizseiné Bóta Tünde bizottsági tag
Magócs Mónika bizottsági tag
Burkovics Róbert jegyző
Jelen vannak továbbá:
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintéző
Dr Benkő Gábor háziorvos
Kovács Gábor Járdánháza Község polgármestere
Szabóné Nyiri Andrea jegyzőkönyvvezető
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Azért került összehívásra a testület rövid úton, mert két pályázat benyújtásához a
képviselő-testület döntése szükséges.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Sipos Sarolta és dr Bohus Gábor képviselő-társakat, - 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:
A kiküldött napirendi pont alapján tartanánk az ülést, amelyet ismertet. Egyetért-e a
képviselő-testület az általa ismertetett napirenddel, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az
alábbi napirendet fogadta el:
1. Javaslat a TÁMOP-3.1.11-12/2 „Óvodafejlesztés” című pályázat benyújtására,
pályázatíró kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester,
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintéző
2. Javaslat a TÁMOP-3.1.4-12/2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester,
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintéző
3. Tájékoztató az intézményi takarítás jövőbeni ellátási lehetőségéről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
4. Egyebek
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1) Javaslat a TÁMOP-3.1.11-12/2 „Óvodafejlesztés” című pályázat benyújtására,
pályázatíró kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött anyagban látható, hogy milyen összegre próbálunk komplex módon pályázni. A
beadási határidő augusztus, ami azt jelenti, hogy egy hónap van nyitva a pályázat. Ismerteti,
hogy az előkészületi munkánkhoz szükséges adatok rendelkezésre állnak. 4 pályázatírótól
kértünk be ajánlatot, elég speciális terület – a Primex Invest Kft a költség oldalt tekintve a
legkedvezőbb. Ez szerepel a határozati javaslatban is, hogy benyújtjuk az óvodafejlesztési
pályázatot, és ezt a pályázatírót válasszuk ki. Kérdezi Dorkóné Dévai Marianna pályázati
ügyintézőt, van-e szóbeli kiegészítése az elmondottakhoz.
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintéző:
Nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni.
Magyar János képviselő:
Csodálkozik azon, hogy neki nem szóltak, hogy van egy ilyen lehetőség, mert pályázatírással
foglalkozik. Látta az előterjesztést, hozott egy 3 %-os sikerdíjas ajánlatot – rendelkezik
referenciával.
Kormos Krisztián polgármester:
Erre nem kíván reagálni, de így ebben nem lehet dönteni. Módosítaná az előterjesztést, csak
arról döntsünk most, hogy pályázatot nyújtsunk be, a pályázatíróról az előterjesztést vissza
fogja hozni a testület elé. Egyetért-e a képviselő-testület, hogy az 1. sz. határozati
javaslatban szereplő óvodafejlesztési pályázatot nyújtsuk be, a „A borsodnádasdi Napközi
Otthonos Óvoda fejlesztése” projekt címmel, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
66/2012. (VIII.01.) számú határozat:
Tárgy: TÁMOP-3.1.11-12/2 „Óvodafejlesztés” című pályázat benyújtása
Borsodnádasd Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetésre
került TÁMOP-3.1.11-12/2 „Óvodafejlesztés” című konstrukcióra pályázatot nyújt be.
A projekt címe:

A borsodnádasdi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése

A fejlesztés helyszíne: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 11. Hrsz: 535
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat nyertessége esetén a
projektmegvalósításhoz szükséges költségeket 2012. évi önkormányzati költségvetésről szóló
rendeletében tervezni fogja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázat nyertessége
esetén a projekt megvalósításhoz szükséges szerződések megkötésére.
Határidő: 2012. szeptember 07.
Felelős: Polgármester
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Kormos Krisztián polgármester:
Az ülésen elhangzott javaslat miatt a napirend 2. határozati javaslata a következő képviselőtestületi ülésen kiegészítve fogjuk tárgyalni.
2) Javaslat a TÁMOP-3.1.4-12/2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázat
benyújtására
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzat előkészítette az anyagot a pályázat
beadásához. Viszonylag szűk határidő áll rendelkezésünkre, a benyújtási határidő augusztus
6-tól szeptember 7-ig tart. Ismerteti a megpályázható összeget, ami 100 % támogatási
intenzitású. Az anyagban jól le van írva, mire lehet pályázni – komplex és jó dolog került
előterjesztésre. Tárgyalásokat folytatott pályázatírókkal, az iskola fejlesztésére vonatkozóan
kér be árajánlatokat. Jelenleg itt sem döntünk pályázatíróról. Van-e a napirenddel
kapcsolatban javaslata, hozzászólása valakinek? – Észrevétel nem hangzott el.
Egyetért-e a képviselő-testület a határozati javaslattal, miszerint a pályázat benyújtásra
kerüljön, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
67/2012. (VIII.01.) számú határozat:
Tárgy: TÁMOP-3.1.4-12/2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázat benyújtása
Borsodnádasd Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetésre
került TÁMOP-3.1.4-12/2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című konstrukcióra pályázatot
nyújt be.
A projekt címe:

Innovatív fejlesztés a borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskolában

A fejlesztés helyszíne: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 11. Hrsz: 535
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat nyertessége esetén a
projektmegvalósításhoz szükséges költségeket 2012. évi önkormányzati költségvetésről szóló
rendeletében tervezni fogja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázat nyertessége
esetén a projekt megvalósításhoz szükséges szerződések megkötésére.
Határidő: 2012. szeptember 15.
Felelős: Polgármester
3) Tájékoztató az intézményi takarítás jövőbeni ellátási lehetőségéről
Kormos Krisztián polgármester:
A korábbi testületi üléseken beszéltünk már arról, hogy az intézményi takarítást jó lenne a
Nádasd Kft-nek átadni, korábban kevesebb összeget kalkuláltak, mint amit most fizetünk a
jelenlegi vállalkozónak. Viszont most minden oldalról körbe jártuk, megvizsgáltuk. Az egyik
az, hogy a dolgozóknak 110.000 Ft bruttó bérrel kell számolni (ennyit kapnak jelenleg). A
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másik az, ha a kft nekünk kiszámlázza ezt a díjat, annak ÁFA vonzata van – ily módon
rosszabbul járunk. Azt a megoldást támogatja, hogy jelen pillanatban az egyik szerződésünk
lejárt, a másik két szerződés szeptember 1. nappal jár le – amit 2013. február 28-ig
hosszabbítsunk meg. Meg kell várni, hogy az iskolával a jövő évben hogyan fogunk haladni.
Meg kell nézni, hogy állunk anyagilag, milyen pénzügyi forrásaink lesznek jövőre, hogyan
tudjuk a takarítást ellátni. Már nem látja értelmét visszahozni a kft-hez a takarítást. A Nádasd
Kft további működését is át kell gondolni, mert nem sok feladata van, és oda kell tenni a
szerződésben szereplő 500 eFt + Áfa /hó összeget.
Dr Bohus Gábor alpolgármester:
Újabb dolgozó van felvéve a Nádasd Kft-hez, erről szeretne tájékoztatás kérni.
Kormos Krisztián polgármester:
1 fő került a Nádasd Kft-hez közhasznú foglalkoztatás keretén belül, aki nincs állományban.
Tájékoztatásul elmondja, hogy ő végzi a könyvelését, az ózdi könyvelőnek viszont már nem
fizet a kft.
Azt kéri a képviselő-testülettől, hozzunk egy olyan döntést, hogy a takarítási szerződést a
jelenlegi feltételekkel és összeggel hosszabbítsuk meg, 2013. február 28-ig. Akkor már látni
fogjuk a költségvetést. Egyetért-e a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
68/2012. (VIII.01.) számú határozat:
Tárgy: Intézményi Takarítási vállalkozói szerződés módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az ÁMK – Móra
Ferenc Általános Iskola Intézményegység és az egészségügyi ágazat takarítására vonatkozó
vállalkozói szerződéseit 2013. február 28-ig hosszabbítja Végh Jánosné, valamint a Clear Duo
Bt. 3672 Borsodnádasd, Móricz Zsigmond u. 15. sz. alatti vállalkozókkal.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
4) Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Magyar János képviselő indítványozta, hogy azoknak a szülőknek, akik nem kapnak
semmilyen támogatást, segítsük őket a szeptemberi iskolakezdésben azzal, hogy vásároljuk
meg a gyerekeknek a tankönyvet. Az intézményvezető asszony megnézte, hogy a tanulók
részére a tankönyv kb. 300 eFt összeg lenne – de ezek a tankönyvek az iskola tulajdonába
maradnának. Annyiban egészíti ki a javaslatot, hogy átadjuk az iskolának a pénzt,
megemeljük az iskola támogatási összegét. Az iskola megvásárolja a tankönyvet és átadja a
tanulóknak használatra. Fogunk írni egy tájékoztatót a szülőknek erről. Egyetért-e az
ismertetett javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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69/2012.(VIII.01.) számú határozat:
Tárgy: Tankönyv vásárlásra keretösszeg biztosítása az ÁMK – Móra Ferenc Általános Iskola
részére
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület döntött abban, hogy az ÁMK – Móra
Ferenc Általános Iskola tanulói részére 300.000 Ft összeget biztosít a tankönyv vásárlásra a
2012. évi költségvetés terhére, tételes elszámolással.
Felelős: Polgármester, ÁMK intézményvezető
Határidő: 2012. szeptember 1.
Kormos Krisztián polgármester:
Biztosan láttak a jelenlévők, hogy megérkezett a Dacia Duster típusú gépjármű, amit az
Önkormányzat a Ples Zrt támogatásátval megvásárolt az orvosi ügyelet számára. A gépjármű
ünnepélyes átadására 11.30 órakor kerül sor, amelyre minden jelenlévő megjelenésére számít.
Több indítvány, javaslat nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.

K.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

Sipos Sarolta
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Bohus Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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