Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától – 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kovács Attila képviselő
Távollévő önkormányzati képviselők neve:
Dorkó György képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Pallagi László képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Sági Tibor
képviselő-társakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Sági Tibor
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 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat Borsodnádasd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
2. Javaslat támogatási igény benyújtására a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának
csökkentésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
3. Javaslat a „Közművelődési érdekeltség növelő támogatás” című pályázat
benyújtására és az önrész vállalására
Előterjesztő: Csuzda Gábor
4. Egyebek
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testület 2013-ban fogadta él öt évre Borsodnádasd Város Helyi Esélyegyenlőségi
Programját, melyet a benne lévő meghatározott határidős feladatok megvalósulásának
nyomon követése érdekében, két évente felülvizsgálni szükséges. Megkérem Kormosné
Szántó Erika hatósági ügyintézőt, ismertesse a HEP felülvizsgálatával kapcsolatos
tudnivalókat.
Kormosné Szántó Erika hatósági ügyintéző:
Mint azt Polgármester Úr elmondta, két évente felül kell vizsgálni a város Helyi
Esélyegyenlőségi Programját. Ennek elkészítése során felkértük a HEP fórum tagjait, hogy
számoljanak be az elmúlt két évben elért intézkedések megvalósulásáról, azok eredményeiről.
Az általam elkészített anyagot továbbítani kellett a mentorunknak, Hevér Tibornénak, aki
jóváhagyta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára Borsodnádasd Város Helyi
Esélyegyenlőségi Programját.
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 Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2015.(VI.25.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasd Város Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálja, valamint az aktualizált
HEP Intézkedési tervet az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kormos Krisztián polgármester

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat támogatási igény benyújtására a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának
csökkentésére
Kormos Krisztián polgármester:
A Belügyminisztérium pályázatot írt ki a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására.
Borsodnádasdon az üzemeltetési megállapodás alapján az ÉRV Zrt. a közszolgáltató, aki
közreműködik a pályázati anyag összeállításában. A pályázattal a lakossági vízkár okozta
veszteségek csökkenését kívánja a közszolgáltató fedezni. Van-e kérdés, hozzászólás?
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Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
támogatási igény benyújtásával a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának csökkentésével,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2015.(VI.25.) számú határozat
Tárgy: Támogatási igény benyújtása a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának
csökkentésére
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2015. évre
vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításának csökkentésére
támogatási kérelmet kíván benyújtani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázatához
szükséges mellékleteinek és nyilatkozatainak aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a „Közművelődési érdekeltség növelő támogatás” című pályázat benyújtására
és az önrész vállalására
Kormos Krisztián polgármester:
A pályázat célja a közművelődési intézmények, berendezési tárgyainak gyarapítása,
épületének karbantartása, felújítása. Az önkormányzatnak 1.000.000 Ft önerőt kellene
vállalni, amit a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletben szereplő általános tartalék terhére
biztosítana. A pályázatot 2015. június 29. napjáig kell benyújtani. Van-e kérdés, hozzászólás?
dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Biztosítsuk az 1.000.000 Ft önrészt, ezáltal a Közösségi Ház és Könyvtár intézményegység
részére új műszaki, technikai eszközök, berendezési tárgyak kerülnek beszerzésre.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
közművelődési érdekeltség növelő támogatás című pályázat benyújtásával és az önrész
vállalásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2015.(VI.25.) számú határozat
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Tárgy: a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázat benyújtása és az
önrész vállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy az emberi
erőforrások minisztere által meghirdetett „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” c.
pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be.
Borsodnádasd Város Önkormányzata a tárgyi projekthez vállalt 1.000.000 Ft önerőt a
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) sz.
rendelet 1.2. sz. melléklet 2.sz táblázat 1.19. Általános Tartalékok terhére biztosítja.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtását jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati szakaszban, és a
pályázat nyertessége esetén a projekt lebonyolításában eljárjon.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

4. Tárgyalt napirend:
Egyebek
Javaslat a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2015.” című
pályázat benyújtása és az önrész vállalása tárgyú 40/2015.(V.28.) sz. határozat
módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testület a májusi testületi ülésen döntött az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása 2015. című pályázat benyújtásáról, viszont a korábbi határozatban
lévő összeget módosítani szükséges, a vállalt önerő nagysága 1.210.126 Ft-ra módosul. Van-e
kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2015. című pályázat
benyújtása és az önrész vállalása tárgyú 40/2015.(V.28.) sz. határozat módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
44/2015.(VI.25.) számú határozat
Tárgy: az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2015.” című
pályázat benyújtása és az önrész vállalása tárgyú 40/2015.(V.28.) sz. határozat
módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2015” című pályázat
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benyújtása és az önrész vállalása tárgyú 40/2015.(V.28.) sz. határozatot az alábbiak szerint
módosítja:
Borsodnádasd Város Önkormányzata döntött abban, hogy a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által meghirdetett „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2015.” pályázati felhívásra támogatási
kérelmet nyújt be.
A projekt címe:

A Borsodnádasdi Mesekert Óvoda energiahatékony felújítása

A fejlesztés helyszíne: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 11. Hrsz: 535
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Beruházás összköltsége (Ft)
ebből építési és egyéb költség
eszközbeszerzés költsége
Pályázat keretében igényelt támogatás (Ft)
Támogatás aránya az összköltséghez képest (%)
Vállalt önerő nagysága (Ft)
Vállalt önerő aránya az összköltséghez képest (%)

2015.
24.202.498 Ft
24.202.498 Ft
0 Ft
22.992.373 Ft
95 %
1.210.126 Ft
5%

Borsodnádasd Város Önkormányzata a tárgyi projekthez vállalt 1.210.126 Ft önerőt a
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) sz.
rendelet 1.2. sz. melléklet 2.sz táblázat 1.19. Általános Tartalékok terhére biztosítja.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtását jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati szakaszban, és a
pályázat nyertessége esetén a projekt lebonyolításában eljárjon.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testület korábbi döntését, melyben Érsek Henriettát bízzuk meg a Közösségi Ház
és Könyvtár intézményvezetői megbízásával 2015. május 19. napjától, módosítani szükséges,
erre a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásának folyamatossága miatt van
szükség. Jogilag nincsen akadálya annak, hogy Érsek Henrietta az intézményvezetői
megbízást 2015. május 1. napjától lássa el. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy Érsek Henrietta a
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői megbízását 2015. május 1.
napjától 2015. szeptember 30. napjáig lássa el, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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45/2015.(VI.25.) számú határozat
Tárgy: Érsek Henrietta Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
megbízásának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
34/2015.(V.18.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával
ideiglenesen 2015. május 1. napjától 2015. szeptember 30. napjáig Érsek Henriettát bízza
meg, a megbízási díját 80.000 Ft/hó összegben, egyúttal havi munkaidejét 48 órában állapítja
meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kormos Krisztián polgármester

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

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

dr. Hegedűs Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Sági Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

