Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. november 26. 18.00 órától – 20.00 óráig a
Képviselő-testület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Nagy Anett intézményvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető jelen van
Dr. Csuzda Gábor pályázati ügyintéző – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Kovács Gergely közfoglalkoztatási irodavezető – jelen van
Ferencz László műszaki ügyintéző – jelen van
Kormosné Szántó Erika hatósági ügyintéző – jelen van
Puporka Xénia - jelen van
Marosréti Ervin – 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 6 jelenlévő képviselőből 6 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 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
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2. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
célú tüzelőanyag-támogatás 2015. évi igénylésének részletes feltételeiről és
vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Kormosné Szántó Erika hatósági ügyintéző
3. Javaslat a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési
szerződésének módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

Nonprofit

Kft.

társasági

4. Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító
okiratának módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Nagy Anett intézményvezető
5. Tájékoztató a 2015. és 2016. évi közfoglalkoztatásról
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Kovács Gergely közfoglalkoztatási irodavezető
Ferencz László műszaki ügyintéző
6. Tájékoztatás az önkormányzat részére felajánlott ingatlanokról
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Ferencz László műszaki ügyintéző
7. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
8. Javaslat a Jobbik Borsodnádasdi Alapszervezete rovásírásos tábla, valamint
trianoni emlékmű állításával kapcsolatos kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
9. Javaslat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvétel elvi támogatására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
10. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Folyamatosan változnak a pénzügyi kereteket biztosító jogszabályok. Az önkormányzat 2015.
február 13-án fogadta el a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletét, 2.526.948 E Ft
költségvetési bevétellel, 2.863.325 E Ft költségvetési kiadással, -336.377 E Ft költségvetési
hiánnyal, -163.156 E Ft és -173.221 E Ft felhalmozási hiánnyal. Az elfogadott költségvetést
módosítani szükséges egyes gazdasági események miatt, melyek a következők:
többletforrások beépítése, a szükséges átcsoportosítások elvégzése, képviselő-testületi
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döntések hatása a költségvetésre. Ezekkel a módosításokkal a költségvetési hiány 33.810 E
Ft-tal csökken, a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege az alábbiakban módosul:
2.703.652 E Ft költségvetési bevétel, 3.006.219 E Ft költségvetési kiadás, -302.567 E Ft
költségvetési hiány, -129.346 E Ft működési hiány és -173.221 E Ft felhalmozási hiány. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Burkovics Róbert jegyző:
A költségvetés nem tartalmazza az előző évi pénzmaradványt, mert az az előző
költségvetésnek a része. A Kormány hozott egy olyan döntést, hogy nem szabad hiányt
tervezni, csak az előző évi pénzmaradvány terhére.
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető:
Az anyagban tervadatok szerepelnek, a zárszámadáskor fogjuk majd látni a tényleges
adatokat.
Pallagi László képviselő:
Örömmel vettem tudomásul az anyagból, hogy az a költségvetési hiány, amit mit elfogadtunk
az év elején, az csökkent, ami egy pozitív folyamat. Tervezni a legjobb tudásunk szerint kell.
Sági Tibor alpolgármester:
Szeretném felhívni a figyelmet a költségvetési sorokon belüli esetleges kintlévőségekre,
hiszen nekünk ez mínusz, értem ez alatt az adók be nem fizetését, az ügyeleti pénz nem
fizetését.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés
szerinti Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. évi költségvetéséről
szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
tüzelőanyag-támogatás 2015. évi igénylésének részletes feltételiről és vásárláshoz
kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotására
Kormos Krisztián polgármester:
2013. évtől van ez a pályázati lehetőség az önkormányzatok számára, amire az idén is beadtuk
a pályázatot. Az önkormányzatunk a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó pályázati döntés értelmében 2015. évben 3.467.100 Ft összegű
támogatásra jogosult. A támogatási összeget 2016. február 15-ig lehet felhasználni, melyről
2016. március 31-ig a Magyar Államkincstár felé el kell számolnunk. Tavalyi évben
Ideiglenes Bizottságot hoztunk létre a kérelmek elbírálására, most ezt a feladatot a Pénzügyi
Bizottságra szeretnénk bízni. Az előterjesztésben kipontozva hagytuk a kérelmek beadási
határidejét, véleményt kérnék a Tisztelt Képviselő-testülettől ennek az időpontnak a
meghatározására. Én december 18-ára tennék javaslatot. Valószínűleg már az első héten be
fog érkezni a kérelmek 90 %-a.
Kovács Attila képviselő:
Támogatom a december 18-i beadási határidőt.
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 Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tüzelőanyag-támogatás
2015. évi igénylésének részletes feltételeiről és vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló
rendelet megalkotását.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyagtámogatás 2015. évi igénylésének részletes feltételeiről és vásárláshoz kapcsolódó
támogatásról szóló rendelet megalkotásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag-támogatás 2015. évi igénylésének részletes feltételeiről
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. társasági szerződésének
módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testület egy korábbi ülésén döntött arról, hogy Putnok és Szendrő Város
Önkormányzatival megalakítja a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-t. A
bejegyzés során kiderült, hogy a benyújtott társasági szerződést módosítani szükséges,
melynek lényege, hogy törölni kell azokat a rendelkezéseket, amelyek a tulajdonosi bizottság
létére, hatáskörére utalnak, illetve a döntési hatáskörök visszakerülnek a taggyűléshez. Van-e
kérdés, hozzászólás?
Dorkó György képviselő:
Jogszabály írja elő a vonatkozó módosításokat, én támogatom a társasági szerződés
módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. társasági szerződés módosításával és a
kapcsolódó dokumentumok elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
89/2015.(XI.26.) számú határozat
Tárgy: A Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. társasági szerződésének
módosítása és a kapcsolódó dokumentumok elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugat-Borsodi
Területfejlesztési Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítását, szindikátusi szerződését,
együttműködési megállapodását, valamint a projektmenedzsmenthez kapcsolódó megbízási
szerződéstervezetét, és azokat a melléklet szerint elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a módosított társasági szerződés, valamint a
dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

4. Tárgyalt napirend
Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának
módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
2016. január 1-től a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok összevonásra kerülnek, melyről
az előző ülésen döntött a képviselő-testület. Ennek értelmében a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató keretén belül, integráltan, egy szakmai és
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szervezeti egységben működtethető, ezért az alapító okiratot felül kell vizsgálni és módosítani
kell. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/2015.(XI.26.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítását jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt, hogy a módosítás törzskönyvi
nyilvántartásban történő átvezetésében járjon el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a 2015. és 2016. évi közfoglalkoztatásról
Kormos Krisztián polgármester:
Az előző ülésen az volt a Tisztelt Képviselő-testület kérése, hogy a közfoglalkoztatásról és a
karbantartásról készüljön egy részletesebb anyag. Ez az anyag elkészült, van-e kérdés,
hozzászólás?
Kovács Gergely pályázati irodavezető:
Hosszas előkészítő munka után, decemberben már a helyi boltokban is kapható lesz a
csomagolt, Borsodnádasdi Molnárkalács. Az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett a
város annak érdekében, hogy minél szélesebb körben megismerhessék a településhez köthető
finomságot, de eddig csupán rendezvények és házi sütések alkalmával lehetett megkóstolni az
édességet. Rövidesen azonban dobozos formában is megvásárolható lesz, így bárki
hozzájuthat majd, sőt ajándékba is adható lesz. Ezzel kapcsolatban rengeteg terv látszik
körvonalazódni, amelyek mindegyike megvalósítható lenne Nádasdon. Az előterjesztés
részletesen tartalmazza a közfoglalkoztatással kapcsolatos programokat, költségeket.
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Kormos Krisztián polgármester:
Nagyon fontosnak tartom, hogy meg kell próbálni minőségi munkát adni az embereknek. A
jövőre nézve olyan elképzelés sorozatok álltak össze, amelyekre van piaci igény, valósak.
Arra kell törekednünk, hogy segítsünk a rászoruló családoknak azzal, hogy munkát
biztosítunk számunkra.
Pallagi László képviselő:
2007. körül indult az országban a közmunka program. Lehetőleg olyan projekteket kell
véghez vinni, amelyek önjáróak lehetnek. A koncepció olyan legyen, hogy a piacon állja meg
a helyét. Nekem ebben a formában fenntartásaim vannak a közmunkával kapcsolatban, teljes
foglalkoztatásról szó nem lehet. Ez az önkormányzatnak nem lehet feladata. A
közmunkásaink között vannak olyanok, akikért a helyi vállalkozók is harcolnának, mert ők
olyan emberek, akik piaci körülmények között is megállnák a helyüket. Nem mennek el a
vállalkozóhoz, mert a vállalkozó nem jelent nekik olyan garanciát, mint az önkormányzatnál a
közmunkaprogram. Ezekre az emberekre lehet alapozni a jövő évi közmunkát. Javaslom,
hogy vegyünk földet. Borsodnádasdon nincsen állami föld, viszont van műveletlen terület.
Figyelembe kell venni a helyi adottságainkat.
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
2015. és 2016. évi közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2015. és 2016. évi közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2015.(XI.26.) számú határozat
Tárgy: Tájékoztató a 2015. és 2016. évi közfoglalkozatásáról
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2015. és
2016. évi közfoglalkoztatásról szóló tájékoztató elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6. Tárgyalt napirend:
Tájékoztatás az önkormányzat részére felajánlott ingatlanokról
Kormos Krisztián polgármester:
Az elmúlt időben az önkormányzat részére 2 db ingatlan megvásárlására érkezett felajánlás.
Az egyik a Budaberke út 7. szám alatti volt szálló épülete, a felkínált ár 3.000.000 Ft, a másik
a Budaberke út 18. szám alatti ingatlan, az felkínált ár 20.000.000 Ft. Javaslom, hogy a

8
Budaberke út 7. szám alatti ingatlan tulajdonosával vegyük fel a kapcsolatot, tárgyaljuk az
ingatlannal kapcsolatban. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és nem támogatja az önkormányzat részére felajánlott
Budaberke út 18. szám alatti ingatlan megvásárlását, a Budaberke 7. szám alatti ingatlannal
kapcsolatban vegye fel az önkormányzat a tulajdonossal a kapcsolatot és kezdje meg a
tárgyalást.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
önkormányzat részére történt ingatlanok megvásárlásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2015.(XI.26.) számú határozat
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat részére megvásárlásra felajánlott ingatlanokról
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Budaberke út
18. szám alatti ingatlant nem kívánja megvásárolni, a Budaberke út 7. szám alatti ingatlan
tulajdonosával fel kell venni a kapcsolatot és meg kell kezdeni a tárgyalást.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról
Kormos Krisztián polgármester:
A tájékoztató elkészült, egy jól összeállított anyagot kaptunk, mely tartalmaz minden
lényeges információt a folyamatban lévő pályázatokról. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztató elfogadásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2015.(XI.26.) számú határozat
Tárgy: Az Önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól szóló tájékoztató elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a város
folyamatban lévő pályázatairól szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

8. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Jobbik Borsodnádasdi Alapszervezete rovásírásos tábla, valamint trianoni
emlékmű állításával kapcsolatos kérelmének elbírálására
Kormos Krisztián polgármester:
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Borsodnádasdi Alapszervezete képviseletében Urr
Zsolt és Seres Szabolcs két kéréssel fordult önkormányzatunkhoz. Egyrészt trianoni emlékmű
állítását szeretnék városunkban az Eötvös úti emeletes házak előtti parkba, másrészt
településünk három bevezető részénél faragott rovásírásos táblát szeretnének elhelyezni. A
rovásírásos tábla kihelyezéséhez közútkezelői hozzájárulás szükséges, amit mi hivatalból
megkérünk.
Sági Tibor alpolgármester:
Borsodnádasdon már van trianoni emlékmű, de annak nincsen akadálya, hogy egy újabb
kerüljön kihelyezésre. Az volna a kérdésem, hogy megkérdezték-e az Eötvös úti lakosokat az
emlékmű kihelyezésével kapcsolatban? Én ezt nagyon fontosnak tartom.
Pallagi László képviselő:
Nekem az a problémám, hogy a rovásírásos táblát nem tudom elolvasni. Amit én nem tudok
elolvasni Magyarországon, az engem idegesít. Ennek ellenére támogatom a javaslatot.
Sági Tibor alpolgármester:
Ez hagyományőrzés, én is támogatom a táblák kihelyezését.
Kovács Attila képviselő:
Mindenképpen meg kell kérdezni a lakosokat, hogy támogatják-e a kezdeményezést.
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testület döntése értelmében mielőtt kihelyezésre kerülne az emlékmű, keressék
meg az Eötvös úti lakosokat és kérjék ki a véleményeket. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
rovásírásos táblák kihelyezését, valamint javasolják azt, hogy a trianoni emlékmű állítása előtt
kikérik az Eötvös úti lakosok véleményét.
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Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
rovásírásos tábla kihelyezésével és azzal, hogy a trianoni emlékmű kihelyezése előtt kikérik
az Eötvös úti lakosok véleményét, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
94/2015.(XI.26.) számú határozat
Tárgy: Trianoni emlékmű és rovásírásos tábla állítása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Borsodnádasdi Alapszervezetének kérését és hozzájárul,
valamint közreműködik
a.) a Borsodnádasd három bevezető részén történő faragott rovásírásos tábla
kihelyezéséhez
b.) az Eötvös úti emeletes házak előtti parkban történő Trianoni Emlékmű állításának
feltétele, hogy előzetesen az ott lakók hozzájárulását beszerezzék.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerű

9. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban
való részvétel elvi támogatására
Kormos Krisztián polgármester:
A 8. osztályos tanulóknak lehetőségük van részt venni az Arany János tehetséggondozó
programban, melyhez szükséges a képviselő-testület támogatása. Igazgató Asszony
elkészítette az előterjesztést, melyben az szerepel, hogy Kovács Lili jelentkezését támogatni
szíveskedjen. A tantestület is támogatja a tanuló továbbtanulását. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel elvi
támogatását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel elvi
támogatásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
95/2015.(XI.26.) számú határozat
Tárgy: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvétel elvi támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételére.
Támogatja, hogy KOVÁCS LILI tanulónk Borsodnádasd település képviseletében részt
vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
Az Önkormányzat csak elvi támogatásban részesíti a tanulókat, anyagi támogatást jelenleg
nem tud nyújtani nekik
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerű

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Borsodnádasd Fitnessterem építésével kapcsolatban többletköltség merült fel, melyet a
2015. évi költségvetésben szereplő általános tartalék terhére használnánk fel, ez az összeg
7.840.000 Ft. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Fitnessterem építésével kapcsolatban felmerült többletköltségek vállalását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Fitnessterem
építésével kapcsolatban felmerült többletköltség vállalásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
96/2015.(XI.26.) számú határozat
Tárgy: A Fitnessterem építésével kapcsolatban felmerült többletköltségek vállalása
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasd, Munkácsy u. 21. alatti Fitnessterem kialakításával összefüggésben az
épület és környezete rendeltetésszerű használatához felmerült, alábbi felhasználási
célfeladatok megvalósítására, és a többletköltségek finanszírozására felhatalmazza a
Polgármestert az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) számú
rendelet Általános tartalékok során tervezett költségek terhére 7.840.000 Ft felhasználására,
utólagos, tételes pénzügyi elszámolás mellett, a vonatkozó jogszabályi előírások
figyelembevételével.
Felhasználási célfeladatok:
-

Bútorok, berendezési tárgyak beszerzése
Udvar kialakítás csapadékvíz, szennyvíz elvezetéssel, térburkolással, tereprendezéssel
Számítástechnikai hálózatépítés, térfigyelő rendszer kül- és beltéri kamerákkal
Homlokzat díszítés

A nevezett tartalék kizárólag a felsorolt célok elérése érdekében és az épület rendeltetésszerű
használatával és működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokra fordítható.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat évek óta folyamatosan csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat rendszerhez. Határidőre 30 pályázat érkezett, van-e kérdés, hozzászólás?
Kormosné Szántó Erika hatósági ügyintéző:
Én támogatásra javaslom a képviselő-testület számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra
beadott személyek kérelmeinek elbírálását.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi odaítéléséről szóló tájékoztatást.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi odaítéléséről szóló tájékoztatóval, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
97/2015.(XI.26.) számú határozat
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Tárgy: Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi
odaítéléséről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Bursa
Hungarica 2016. évi döntéséről szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a Szent István Templom tornyába webkamera
került kihelyezésre. Ezt bárki megnézheti.

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

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Dorkó György
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Kovács Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

