Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. szeptember 24. 18.00 órától – 20.00 óráig a
Képviselő-testület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Halász Béla műszaki igazgató – jelen van
Orbán József kuratórium elnök – jelen van
Tankó Roland BLASE elnök – jelen van
Papp Béla alapítvány elnök – jelen van
Kormosné Szántó Erika hatósági ügyintéző – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Dr. Csuzda Gábor pályázati ügyintéző – 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 Dorkó György és Kovács Attila képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Dorkó György és Kovács Attila 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 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat Borsodnádasd települési hulladékgazdálkodásáról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Halász Béla műszaki igazgató
2. Javaslat a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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3. Javaslat a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Orbán József elnök
4. Javaslat a Borsodnádasdi Labdarúgók Sportegyesület 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Tankó Roland elnök
5. Javaslat a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2014.
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Papp Béla elnök
6. Javaslat a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Kovács Attila elnök
7. Javaslat a település szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó pályázatban való
részvételre
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
8. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához
történő csatlakozás, valamint a 2016. évi fordulójában önkormányzati támogatás
keretösszeg meghatározására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
9. Javaslat a képviselő-testület 2015. II. féléves munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
10. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd települési hulladékgazdálkodásáról szóló rendelet elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm testületi ülésünkön Halász Bélát, a Zöld-völgy Nonprofit Kft. műszaki
igazgatóját. Megkérem, tájékoztasson bennünket a települési hulladékszolgáltatásról.
Halász Béla műszaki igazgató:
Én is köszöntök mindenkit és köszönöm a lehetőséget, hogy eljöhettem a testületi ülésre. Mint
azt a bizottsági ülésen elmondtam, 2012. novemberében fogadta el az Országgyűlés a 2012.
évi CLXXXV. törvényt, a hulladéktörvényt. Az elmúlt két évben 377 pontban változott a
törvény. Borsodnádasd tagja a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulásnak. Törvény alapján olyan gazdálkodó folytathat csak
közszolgáltatást, aki megfelel a törvényi előírásoknak és legalább 51 %-os önkormányzati
tulajdonú arány szükséges. Az ÓHG Kft. 2013. június 30-án felmondta az összes
közszolgáltatói szerződését. A törvényi előírásokat a cégcsoport nem tudta teljesíteni. A
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katasztrófavédelem megkezdte a kijelölési eljárását, amiben az ÓHG Kft. is részt vett és 2014.
január 1-től kijelölt közérdekű szolgáltatóként ellátta a közszolgáltatást 2014. szeptember 30ig. Ahhoz, hogy a társulás az egyébként ráruházott közszolgáltatási feladatokat el tudja látni, a
társulási megállapodás része, hogy a közszolgáltatás szervezési jogát a települések átadják a
társulás részére. Az önkormányzatok közösen úgy döntöttek, hogy jöjjön létre egy olyan
társaság 100 %-os társulási tulajdonban, amely majd ellátja ezt a közszolgáltatást. 2014.
szeptember 25-én született egy olyan döntés, hogy 2014. október 1. napjától a Zöld-völgy
Nonprofit Kft-nek kell ellátni a hulladékszolgáltatást. Megpróbáltuk megtartani a szolgáltatás
színvonalát, vannak dolgok, amit akadoznak, ezt a jövőben szeretnénk megváltoztatni. A
rendeletmódosítást alapvetően két dolog befolyásolta, 2015. január 1-től megváltozott a
hulladéktörvényben az, hogy milyen önkormányzati szabályokat kell létrehozni a
közszolgáltatás ellátásához. A 385. Korm. rendelet, ami egy végrehajtási rendelete a
hulladéktörvénynek, vezette be azokat a rendelkezéseket, ami alapján a 60 literes tárolóedényt
is be kell vezetni. Lesz egy másik edény is háztartásonként, egy 120 literes szürke és egy kék
edény sárga fedéllel, ez a zsákos gyűjtés mintájára fogja majd a klasszikus szelektív
hulladékgyűjtést megvalósítani. A csekkes számlázásra való átállás nem ment
zökkenőmentesen. Az ügyfélszolgálatunk gőzerővel dolgozik azon, hogy a problémákat
elhárítsák, ne legyen gond a szolgáltatásban.
Sági Tibor alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen már beszéltünk róla, véleményem szerint a településen
indokolatlanul sok a konténeres szállítás ott is, ahol magánszemélyektől lehetne egyéni
tárolóedényekből is szállítani. Az Arany János utcában is van ilyen, az utca elején egyéni
tárolóedényekből történik az ürítés, az utca végén konténeres ürítés van. Közegészségügyi és
egyéb szempontból én úgy gondolom, hogy a településen a konténeres szállítást visszább
kellene fogni. Az Arany János utcában jelezni szeretnék egy problémát, miszerint a Zöldvölgy Nonprofit Kft. dolgozói a tárolóedényeket lehúzzák az utca elejére a házak elől, vissza
viszont már nem kerül és itt sok idős ember lakik, akinek igenis nehézséget okoz az edények
visszajuttatása a házakhoz.
Halász Béla műszaki igazgató:
Az új tárolóedények sorszámmal lesznek ellátva, illetve chippel. Ha a jövőben az edények
nem kerülnek vissza a helyükre, akkor azt a rendszer fekete ürítésként fogja hozni, ennek
eredményeképpen a központban látható lesz az edény pontos helyzete. A probléma az
időjárási viszonyok szoktak lenni, 18 tonna össztömegű járműveink vannak. Történt olyan
szerencsétlen esetünk, amikor becsúszott az egyik jármű egy forgalmas kereszteződésbe és
mivel 30-40 M Ft-ba kerül egy ilyen jármű a gépkocsivezetőink megfontoltak a tekintetben,
hogy bizonyos helyzetekben mit is lehet tenni. Alpolgármester Úr problémájára természetesen
megoldást kell találni. Az edényeket meg kell őrizni és újrapótlási kötelezettséggel fognak
majd járni, tehát aki forró hamut tesz bele és megolvad, akkor a magánszemélynek kell újat
vásárolni. Valószínűleg meg fog újulni a gépparkunk, új pályázat keretében szeretnénk
beszerezni egy keskeny nyomtávú autót, a nagy konténeres ürítésére egy modernebb
gépjárművet. Ha valakinek az egyszeri 120 liternél több hulladéka keletkezik, annak többet
kell fizetni közszolgáltatatási díjként. Borsodnádasdon elkészült a hulladékgyűjtő udvar, amit
vélhetően a Zöld-völgy Nonprofit Kft. fog üzemeltetésbe venni. Díj megállapítási
jogosultsága a Zöld-völgy Nonprofit Kft-nek nincsen, az önkormányzatnak nincsen, a
Minisztériumnak van, de még ezidáig nem állapította meg.
Pallagi László képviselő:
Fontos beszélni arról, hogy milyen szankciókat lehet alkalmazni abban az esetben, ha valaki
nem fizet szemétszállítási díjat?
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Halász Béla műszaki igazgató:
Az hogy a hulladékot nem szállítjuk el, az nem opció, el kell szállítanunk, törvény írja elő,
viszont a díjfizetés is kötelezettség a törvény szerint. A díj nem fizetőket átadjuk a NAV-hoz
és ő gondoskodik a behajtásról.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd települési hulladékgazdálkodásáról szóló rendelet elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd települési hulladékgazdálkodásról szóló rendelet elfogadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendelet alkotta meg:
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Legutóbb 2008-ban fogadta el a képviselő-testület a talajterhelési díjról szóló önkormányzati
rendeletét. A rendeletet aktualizálni szükséges, a korábbi hatályát veszti. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendelet alkotta meg:
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm testületi ülésünkön Orbán József Elnök Urat, kívánja-e kiegészíteni a
beszámolóban leírtakat?
Orbán József elnök:
Én is köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet. A bizottsági ülésen elmondottak alapján az
alapítvány tagdíja 130 Ft/fő, többen kértük, hogy emeljük meg ezt az összeget, de nincsen rá
hajlandóság. Egy Szlovákiai település, Csallóköznádasd is megkapta az alapító okiratot, ő is
közalapítványi tag lesz. Az idei Nádasd találkozó nagyszerűen sikerült. Jövő évben
Borsodnádasdon kerül megrendezésre a nádasdi napok, az lenne a kérésem, hogy ez a
rendezvény legyen független minden más rendezvénytől, ne legyen egybekötve a
Molnárkalács Fesztivállal, vagy más programmal, hiszen így csak velük tudunk foglalkozni.
Mindig nagy szeretettel és tisztelettel várnak minket a többi településen, mi is lássuk őket
vendégül úgy, ahogy azt igenis megérdemlik, megfelelő színvonalú ellátással. Első nap a
helyi Mű-Vész-hely előadásával szórakoztatnánk a vendégeket, a második nap akár egy
aggteleki kirándulást is lehetne szervezni, ebéddel egybekötve, este vacsora és beszélgetés.
Sági Tibor alpolgármester:
Én más szempontból látom, hiszen ha ez a rendezvény a Molnárkalács Fesztivállal egy időben
zajlik, akkor az esemény színvonala, rangja magasabb, véleményem szerint. Én úgy ítélem
meg, hogy a borsodnádasdi vendéglátás és ellátás megfelelő színvonalú, ha érkezett esetleg
negatív kritika, azt kérném jelezni, hiszen abból tanulnunk kell.
Orbán József elnök:
Nem az ellátással van problémám. Más programmal egybekötve az emberek nem tudnak
ismerkedni, beszélgetni egymással és ami a lényeg, az alapító okiratban is benne van, az
együttműködés, minden szinten szinte minden.
Dr. Hegedű Zsuzsanna képviselő:
Én két ilyen rendezvényen voltam, mind a kétszer Nádasdladányban, tehát ezt tudom
viszonyítani a miénkkel és nekem az a véleményem, hogy Borsodnádasd minden alkalommal
kitett magáért, nagyon színvonalas volt. A képviselők között szét voltak osztva a Nádasd
települések lakosai, külön fogadtuk a busszal érkezőket, mindenkit a szállásáig kísértünk,
majd az egész rendezvény ideje alatt maximálisan csak velük foglalkoztunk. Az én
véleményem is az, hogy ha egybekötve kerülne megrendezésre a Molnárkalács Fesztivállal,
sokkal színvonalasabb előadást tudnánk nyújtani, mintha csak egy különálló rendezvényként
kerülne megszervezésre.
Pallagi László képviselő:
Én még nem voltam egy Nádasd települések találkozóján sem, nincsen összehasonlítási
alapom, viszont nem hinném, hogy nagy problémát jelentene számunkra, ha különálló
rendezvényként tartanánk meg ezt a találkozót. Egy fesztivál alkalmával rengeteg ember
érkezik, akiket a város vezetésének fogadni kell, valóban nincsen annyi idő foglalkozni a
vendégekkel.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
„Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2015.(IX.24.) számú határozat
Tárgy:„Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
„Nádasd”Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Labdarúgók Sportegyesület 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm Tankó Roland BLASE Elnök Urat. Van-e az írásos anyagoz kiegészíteni valója?
Tankó Roland elnök:
Én is köszöntök mindenkit. A Pénzügyi Bizottsági ülésen tájékoztattam a képviselőket arról,
hogy 2013-ban vettem át az egyesületet, a célok voltak Heves megyei 1. osztályú tagság,
fejlesztés a TAO pályázati lehetőségek kihasználásával, utánpótlás nevelésben rendszer
kialakítása az MLSZ előírásainak megfelelve. 2013 és 2014-ben TAO pályázat keretében új
korlátot, új kispadokat, új labdafogó hálót és játékoskijárót sikerült beszereznünk, a 2014 és
2015-ös TAO pályázat keretében a sokat szidott öltözőnk teljes felújítására is sor került, belső
átalakítás történt, valamint nyílászárók cseréje, kazánház kialakítása, központi fűtés
beszerelése. A 2015 és 2016 TAO pályázatban szeretnénk az MLSZ által előírt edzők
alkalmazását az utánpótlásban és utánpótlás csapatok meccsre utazásának finanszírozását, az
elhasznált sporteszközök cseréjét, újak beszerzését, sportfelszerelések vásárlását. Az utóbbi 2
évben kapott támogatás 3 M Ft TAO önrész és 3 M Ft működési kiadás. A működési kiadások
között szerepel a 114 fő igazolt játékosunk, ebből 21 felnőtt, 68 U19, U16, U14 és 25 fő
Bozsik program 4 korosztályában. 100 fővel számolva a 3 M Ft működési költségből 1 főre
jut 30.000 Ft átlagban 1 évre (ami a minimális működéshez sem volt elegendő),
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versenyeztetési költségek, utaztatás (10-15 meccsre + edzőmeccsekre), sportorvosi költségek,
távolabbi utazáskor szendvicsek, üdítők, felszerelések (min. 1 cipő fejenként 1 évben elkopik,
10-15 ezer forint darabja). A 3 M Ft működésre már az elején biztos volt, hogy nem lesz
elegendő. Környékbeli vállalkozókat keretünk meg, ígéretek voltak, 300.000 Ft realizálódott 2
év alatt. Többi kiadás javarészt saját forrásból történt, eddig 2,5 M Ft a 2 év alatt, de a nyáron
már nem tudtam többet hozzátenni. Ezúton kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 1,5 M
Ft-tal támogassák az egyesületet. Ez egy egyszeri segítségkérés, mert a jövő évtől a TAO
pályázatokat már 1 M Ft önrésszel elegendő lesz terveim szerint megpályázni és át lehet
csoportosítani a működésre az önkormányzati támogatást. A felnőtt csapat megyei 1-es kell
hogy maradjon ahhoz, hogy a TAO pályázati lehetőségeknek ezen a szintjén maradjunk.
Támadás mindig ér minket, hogy a felnőtt csapatban kevés a borsodnádasdi. Jelenleg 5-6
aktív felnőtt korú játékos van 35 éves korig, aki nádasdi, vagy nádasdi származású. Közülük
van, aki jobb körülményeket választott, olyan is, aki anyagi ellenszolgáltatás (munkahely
biztosítása) miatt ment el. A csapatunk egy nagyon jó közösséget alkot, holott sokkal jobb
lehetőségeik is vannak, de nálunk maradtak a társaság miatt. Aki esetleg jár a sátrunknál a
Molnárkalács Fesztiválon, vagy volt a Sportbálon, az láthatta. Ők biztosan nem hoznak
szégyent Borsodnádasdra. Az edző Zimmermann Tamás (hosszas győzködés után) UEFA B
edzői diplomával rendelkezik, ő borsodnádasdi, Mocsárkó Máté (édesapja, nagybátyja és ő
maga is volt nádasdi játékos) UEFA C, Csák László, Juhász Csaba végzik az UEFA C-t (Csák
Lacit helyi járatról, Csaba pedig már 5. éve nádasdi játékos és edző + vezetőségi tag az
egyesületben), valamint Érsek Péter Tanár Úr Bozsik programban. Az utánpótlásban 93
gyerek van, ebből a borsodnádasdiakon kívül járdánházi, arlói, és borsodszentgyörgyi
gyerekek is vannak, ott egyik településen sincs utánpótlás csapat, de Ózdról is kijárnak
néhányan, sőt Zimmermann Tamáshoz ragaszkodó kapusunk van Putnokról is. Sok roma
fiatal is van az utánpótlásban, akik egy héten 3-szor foglalkoztatva vannak, sportolnak,
kontroll alatt vannak, itt is nevelést kapnak. Sokkal rosszabb dolgokat is elkövethetnének.
Emellett igen ügyes játékosok is vannak, pl. Horváth Ignác tavalyi évben U14 gólkirálya lett
és Heves megye legjobb U14-es játékosa, idén az U16-ban 5 meccsen 19 gólnál tart. A
kapcsolatot felvettem Herczeg Andrással a Debreceni Labdarúgó Akadémia vezetőjével, aki
meghívott minket egy tanulmányútra az UP edzőkkel, erre még nem tudtunk sort keríteni. De
a tehetségeseknek lehetősége lesz az élsportra is akár. Heves megyében Rendőrség részéről
bekerültem az MLSZ fegyelmi bizottságába, sok mindenre van rálátásom. 1-1 csapat körül
minimum 5-6 fős stáb dolgozik a háttérben, nálunk Vincze Laci bácsival mi ketten. A
bajnokság ideje alatt neki ez szó szerint mindennapos elfoglaltság. 100 emberre mos, takarít,
pályát készít elő. Nekem adminisztrációs feladatok és minden egyéb jut.(Anyagi tekintetben
összehasonlításképp: 2015. év elején megszűnt Verpeléten a labdarúgás, ott 8 M Ft működési
támogatást kaptak + vállalkozók is voltak a csapat körül, de nem küzdöttek tovább. A
verpeléti nem tartozott a megye tehetős egyesületei közé.) A megyei 2. osztály is hasonló
működési költségekkel jár, mert a mezőny teljes Heves megyét érinti és ott is 16 csapat van,
de a pályázati lehetőségek sokkal rosszabbak. Érdemes fenntartani a megyei 1-et. Kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eddig befektetett időnk, energiánk és pénzünk ne legyen
hiábavaló.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Labdarúgók Sportegyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?

8
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Labdarúgók Sportegyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2015.(IX.24.) számú határozat
Tárgy:A Borsodnádasdi Labdarúgó Sportegyesület 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Labdarúgó Sportegyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm Papp Béla Elnök Urat, kérdezem van-e az anyaghoz kiegészítése?
Papp Béla elnök:
A legutóbbi kuratóriumi ülésünkön Polgármester Úr is részt vett, melyen beszéltünk arról,
hogy a most meglévő önkormányzati segítséget erősítsük, konkretizáljuk, hiszen amikor 3-4
M Ft-os számlákat alá kell írni, jó lenne, ha egy pénzügyes operatívan is közreműködne.
Nagyon sok feladat van a közalapítványnál, sok a teendő.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.

9
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
65/2015.(IX.24.) számú határozat
Tárgy:A Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

6. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A tűzoltó egyesület beszámolója is elkészült, kérdezem Elnök Urat van-e hozzáfűzni valója az
anyaghoz?
Kovács Attila elnök:
A beszámoló tartalmaz minden lényeges információt 2014. évre vonatkozóan.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
66/2015.(IX.24.) számú határozat
Tárgy:A Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
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Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

7. Tárgyalt napirend:
Javaslat a települési szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó pályázatban való
részvételre
Kormos Krisztián polgármester:
A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra a Belügyminisztérium pályázatot
hirdet az 5000 főt meg nem haladó települési önkormányzatok részére. A település 388 m3
keménylombos tüzifát igényelhet, a támogatás mértéke 15.000 Ft/erdei m3 + ÁFA. A
járulékos költségeket az önkormányzatnak kell vállalnia. A támogatási összeget 2016. február
15. napjáig lehet felhasználni és március 31. napjáig kell a Magyar Államkincstár felé az
ezzel kapcsolatos elszámolást megküldeni. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
település szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó pályázatban való részvételét.
Sági Tibor alpolgármester:
Vegyünk részt a pályázatban, amennyiben nyer, támogatni tudjuk a rászorult családokat.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
település szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó pályázatban való részvételt.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
a település szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó pályázatban való részvételvelt, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
67/2015.(IX.24.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzata által szociális célú tűzifa támogatáshoz
kapcsolódó pályázat benyújtása
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a szociális célú
tűzifa támogatás pályázatának benyújtását támogatja és vállalja a támogatáshoz kapcsolódó
pályázati kiírásban foglalt feltételeket, különösképpen a 6. pontban foglalt vállalást „vállalja,
hogy a szociális célú tűzifában, vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.”
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

8. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához
történő csatlakozás, valamint a 2016. évi fordulójában önkormányzati támogatás
keretösszeg meghatározására
Kormos Krisztián polgármester:
Az ösztöndíjrendszer a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult fiatalok számára teszi
lehetővé a felsőoktatásban való részvételt. A csatlakozási nyilatkozat benyújtási határideje
2015. október 1., a pályázati rendszerben való részvétel önkéntes. A pályázatok benyújtásának
határideje 2015. november 9., az elbírálás 2015. december 7. napjáig fog megtörténni.
Mindenképpen támogatásra javaslom az előterjesztést. Az önkormányzati támogatás
keretösszegeként javaslok 500-600.000 Ft-ot megszavazni. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő csatlakozást.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő
csatlakozással, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
68/2015.(IX.24.) számú határozat
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő
csatlakozás
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Borsodnádasd
Város csatlakozzon az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 01.
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Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2016. évi fordulójában önkormányzati támogatás keretösszeg meghatározását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2016. évi fordulójában önkormányzati támogatás keretösszeg meghatározásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
69/2015.(IX.24.) számú határozat
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
önkormányzati támogatás keretösszegének meghatározása

2016.

évi

fordulójában

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pénzügyi feltételeként a 2016. évi
költségvetésben 540.000 Ft keretösszeg kerüljön elkülönítésre.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

9. Tárgyalt napirend:
Javaslat a képviselő-testület 2015. II. féléves munkatervének elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2015. II. féléves munkatervet, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2015. II. féléves munkaterv elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2015. II. féléves munkaterv elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
70/2015.(IX.24.) számú határozat
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Tárgy: A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület döntött abban, hogy a 2015. II. féléves
munkatervét elfogadja a melléklet szerint.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Borsodnádasdi Labdarúgó Sportegyesület 1,5 M Ft póttámogatást kért az önkormányzattól,
működési nehézségeik miatt, amit Elnök Úr részletesen elmondott a napirendjüknél. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Labdarúgó Sportegyesület támogatási kérelmét.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Borsodnádasdi
Labdarúgó Sportegyesület támogatási kérelmével,kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
71/2015.(IX.24.) számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Labdarúgó Sportegyesület támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület döntött abban, hogy az önkormányzat
a Borsodnádasdi Labdarúgó Sportegyesület részére 1.500.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a támogatási megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 2015. évtől megváltozik az egész eddigi EU-s
pályázati rendszer. Egyrészt arról már korábban is beszéltünk, hogy egyre nagyobb szerep jut
a megyéknek, ugyanis a Területi Operatív pályázatokat rajtuk keresztül tudjuk elnyerni.
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Másodsorban a pályázatokon belül a projektmenedzseri feladatokat csak az önkormányzatok
vagy az általuk működtetett nonprofit társaságok tudják elszámolni. A jövőben nincs arra
lehetőség, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően projektmenedzseri feladatokra külsős
cégeket vegyünk igénybe. Ezen megfontolásból tennénk javaslatot a putnoki és a szendrői
polgármesterrel, hogy a három város hozzon létre egy nonprofit kft-t a melléklet szerinti
társasági szerződés alapján. A nonprofit kft. keretei között valósítanánk meg a jövőbeni
pályázatainkat – ellátná a korábbi projektmenedzseri, közbeszerzési és nyilvánossági
feladatokat. A három város 1-1-1 M Ft törzstőkével hozná létre a kft-t. A cél, hogy a kft-t a
cégbíróságon be tudjuk jegyezni. A konkrét működés eleminek lefektetése vissza fog kerülni
a testület elé.
Dorkó György képviselő:
Mi történik, ha nem alakítjuk meg a kft-t, akkor a pályázataink hogyan tudnak megvalósulni?
Kormos Krisztián polgármester:
Saját emberekkel, vagy a megyei önkormányzat tud segítséget nyújtani, de ez az elképzelés
nem életképes – sem itt, sem ott nincsen olyan apparátus, akik ezeket a pályázatokat tudják
kezelni. 1-1 emberre nem szabad alapozni.
Pallagi László képviselő:
Nem szabad ezt a lehetőséget elszalasztani. Ez a jövő. Támogatom az elképzelést.
Burkovics Róbert jegyző:
A nonprofit kft. működésével kapcsolatos szabályokat alaposan ki kell dolgozni, nem
szeretném, ha az önkormányzat projektjeinek ügyvitele teljes egészében kicsúszna a kezeink
közül. Vannak helyben jó szakembereink és sok projektet végigvittünk gond nélkül, a
szakembereinkre lehet alapozni – nélkülük a kft. nem tud hatékonyan működni. Azt az
álláspontot fogjuk képviselni, hogy az önkormányzatunkat érintő projektekkel kapcsolatos
döntések nélkülünk ne születhessenek meg a kft. keretin belül. Úgy gondolom ez minden
önkormányzat érdeke. Ez garanciát jelenthet arra, hogy a jövőbeni beruházások is
színvonalasan megvalósuljanak.
Kormos Krisztián polgármester:
Megfelelő terveket kell kidolgozunk annak érdekében, hogy sikeresek és felkészültek legyünk
a 2020-ig terjedő pályázati lehetőségekre. Önkormányzatunk jól áll, sok tervünk előkészített,
engedéllyel is rendelkezik. Jegyző Úrral átbeszéltük, átgondoltan alakítjuk ki a működési
elveket – városunk érdekeit teljes mértékben képviselve. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. megalakítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Nyugat-Borsodi
Területfejlesztési Nonprofit Kft. megalakításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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72/2015.(IX.24.) számú határozat
Tárgy: A Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. megalakítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a melléklet szerinti
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. társasági szerződését és döntött annak
elfogadásáról.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a Nonprofit Kft. megalakításával
kapcsolatos dokumentumainak aláírására, valamint a Borsodnádasd Város Önkormányzat
1.000.000 Ft-os törzsbetétének átutalására.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit
Kft. telephelyét a Borsodnádasd, Köztársaság út 12. szám alá bejegyezzék.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Közösségi Ház és Könyvtár jelenlegi intézményvezetőjének Érsek Henriettának a
megbízása szeptember 30-án lejár. Mivel pályázat még nem került kiírásra, javaslom Érsek
Henrietta megbízását 2015. december 31. napjáig megmódosítani. Megkérem Jegyző Urat,
hogy a pályázatot a Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére
mielőbb kiírni szíveskedjen. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Érsek Henrietta Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői megbízásának
módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület Érsek Henrietta
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői megbízásának módosításával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
73/2015.(IX.24.) számú határozat
Tárgy: Érsek Henrietta Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
megbízás módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Érsek Henrietta
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezető megbízását a korábbi
feltételeknek megfelelően 2015. október 1. napjától 2015. december 31. napjáig hosszabbítja
meg.
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Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Egy árokásó gépet szeretnénk vásárolni, egyrészt előttünk áll a szennyvízberuházás, melynél
nagy hasznát vennénk, másrészt egy szakemberrel kiegészülve ez a gép ténylegesen hasznot
tudna teremteni. Az a véleményem, hogy egy gépet még hitelből is érdemes megvenni, ha az
belátható időn belül visszahozza az árát. Mi természetesen nem hitelből vásárolnánk meg ezt
a gépet. Az önkormányzat tulajdonában van a Nádasd Kft, célszerű lenne ezt a gépet a kft-ben
megvásárolni, így az áfát vissza tudnánk igényelni. A dolgozóink megnéztek ezt JCB
gyártmányú 4CX típusú munkagépet, amit műszakilag jónak találtak, mi viszont felkértünk
egy szakértőt, hogy írjon véleményt erről a gépről, 60.000 Ft megbízási díjért. A szakértői
véleményben a gép vételára 8.400.000 Ft. Kérdezem a képviselő-testületet, mi a vélemény a
gép megvásárlásával kapcsolatban?
Pallagi László képviselő:
Én támogatom a munkagép megvásárlását és azt is, hogy a kft-be kerüljön megvásárlásra.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
megbízási díj elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a megbízási díj
elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
74/2015.(IX.24.) számú határozat
Tárgy: Megbízási díj elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a JCB
gyártmányú 4CX munkagép szakértői véleményének elkészítéséért 60.000 Ft megbízási díjat
hagy jóvá.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 10.
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Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Nádasd Kft. gépjárművásárlását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Nádasd Kft.
gépjárművásárlásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
75/2015.(IX.24.) számú határozat
Tárgy: Nádasd Kft. gépjárművásárlása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy támogatja a
tulajdonában lévő Nádasd Kft. munkagépvásárlását.
A mellékelt műszaki szakértői vélemény alapján a JCB gyártmányú 4CX munkagép
vásárlásához szükséges forrást kölcsönszerződés formájában biztosítja a Kft részére,
7.700.000 Ft összeghatárig. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt
kölcsönszerződés megkötésére, a Nádasd Kft. ügyvezetőjét a munkagép megvásárlására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 10.

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

k.m.f.
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polgármester

Dorkó György
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