Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2016. március 31. 18.00 órától – 20.00 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Dorkó György képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető – jelen van
Dr. Csuzda Gábor ügyintéző – jelen van
Nagy Anett intézményvezető – 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 Kovács Attila
képviselő-társakat. 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, Dr. Hegedűs Zsuzsanna 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 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Nagy Anett intézményvezető
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2. Javaslat a gyermekétkeztetés szabályainak végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Nagy Anett intézményvezető
3. Javaslat az élelmezési nyersanyagnormák megállapítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Nagy Anett intézményvezető
4. Javaslat a térítési díj megállapítására a munkahelyi étkeztetés és vendégétkeztetés
vonatkozásában
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Nagy Anett intézményvezető
5. Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának
módosítására, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Nagy Anett intézményvezető
6. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
irodavezetők

7. Javaslat támogatási igény benyújtására a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának
csökkentésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde irodavezető
8. Javaslat a Borsodnádasdi Edzőközpont fenntartói jogának átadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dr. Csuzda Gábor ügyintéző
9. Javaslat az új Közbeszerzési Szabályzat elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dr. Csuzda Gábor ügyintéző
10. Javaslat 2016. évi közbeszerzési terv elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann irodavezető
11. Javaslat a Borsodnádasd, 434 Hrsz-ú ingatlan telekmegosztására, az ingatlannyilvántartásban való átjegyeztetésre, valamint ingatlan adás-vételre
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann irodavezető
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12. Javaslat a Borsodnádasd, 665/2 hrsz-ú ingatlan adás-vételére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann irodavezető
13. Javaslat a TOP-3.1.1-15 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés konstrukció
keretében Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon című pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann irodavezető
14. Javaslat a KEHOP-2.2.1-15-2015-00003 „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és
kezelése” projekt keretében a keretmegállapodásos eljárás(ok) első szakaszát lezáró
kivitelezési/vállalkozási keretmegállapodás(ok) aláírója felhatalmazására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann irodavezető
15. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A szociális törvény alapján a szociális ellátások térítési díjait minden év április 1. napjáig a
képviselő-testületnek meg kell állapítani. Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg, ami nem haladhatja
meg a szolgáltatás önköltségét. A térítési díj egy alkalommal módosítható év közben.
Kérdezem Intézményvezető Asszonyt, van-e kiegészítése a napirendhez?
Nagy Anett intézményvezető:
A fizetendő térítési díj megállapítása után, az ellátást igénylőket írásban kell tájékoztatni a
változott díjakról. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult személy
rendszeres havi jövedelmének 30 %-át étkeztetés, 25 %-át házi segítségnyújtás, 30 %-át, ha
házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítását.
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
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 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
3/2016 (IV.01.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 4/2015 (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a gyermekétkeztetés szabályainak végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A Gyvt. törvény alapján a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni, melyet a fenntartó
állapít meg. A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi
összege. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető állapítja meg.
Kérdezem Intézményvezető Asszonyt, van-e kiegészítés az anyaghoz?
Nagy Anett intézményvezető:
A gyermekétkeztetést január 1-től a települési önkormányzat biztosítja természetbeni
ellátásként a szülő kérésére az óvodában, iskolában, az óvoda és iskola zárva tartása alatt a
nyári szünet és a tanítási szünetel idejére.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló rendelet elfogadásával, 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
4/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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3. Tárgyalt napirend:
Javaslat az élelmezési nyersanyagnormák megállapítására
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testület korábban 2007-ben döntött az élelmezési nyersanyagnormák
megállapításáról. Intézményvezető Asszonynak van kiegészítése?
Nagy Anett intézményvezető:
Az élelmezési norma egy élelmezési napra jutó élelmezési nyersanyagköltséget jelent, amit
úgy kell megállapítani, hogy az élelmezési nyersanyagnormát fedezze. A norma szerint
felhasználható nyersanyag értékét és tényleges felhasználás forint értékét havi és éves szinten
kötelező kimutatni. Vannak bizonyos élelmiszerek, amelyeket naponta biztosítani kell,
ilyenek a tej, tejtermékek, zöldség, gyümölcs, valamint gabona alapú élelmiszerek.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2016. évi élelmezési nyersanyagnormák megállapítását.
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 élelmezési nyersanyagnormák megállapításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/2016.(III.31.) számú határozat
Tárgy: 2016. évi élelmezési nyersanyagnormák megállapítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az élelmezési
nyersanyagnormákat 2016. április 1-től az alábbiak szerint állapítja meg:
Óvoda:
-reggeli:
-ebéd:
-uzsonna:

289 Ft
76 Ft
137 Ft
76 Ft

Iskola:
Menza: (csak ebéd)
Napközi:
-ebéd:
-uzsonna:

195 Ft
271 Ft
195 Ft
76 Ft

Szociális étkezők:

235,90 Ft
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Alkalmazottak:
-Óvodai alkalmazottak:
389 Ft
-reggeli:
76,50 Ft
-ebéd:
235,90 Ft
-uzsonna:
76,50 Ft
Konyhai alkalmazottak: 235,90 Ft
Vendégétkeztetés: 235,90 Ft
Határidő: 2016. április 01.
Felelős: Nagy Anett intézményvezető

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a térítési díj megállapítására a munkahelyi étkeztetés és vendégétkeztetés
vonatkozásában
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat intézményeiben a fizetendő térítési díjakat munkahelyi étkeztetés és
vendégétkeztetés vonatkozásában a képviselő-testület 2008-ban fogadta el. 2015-ben a
nyersanyagnormák pénzügyi helyzetének elemzését követően szükségessé vált az élelmezési
nyersanyagnorma rendezése, ami a térítési díjak módosításával jár. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2016. évi térítési díj megállapítását a munkahelyi étkeztetés és vendégétkeztetés
vonatkozásában.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2016. évi térítési díj megállapításával a munkahelyi étkeztetés és vendégétkeztetés
vonatkozásában, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2016.(III.31.) számú határozat
Tárgy: A 2016. évi térítési díj megállapítása a munkahelyi étkeztetés és vendégétkeztetés
vonatkozásában
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a munkahelyi
étkeztetés és vendégétkeztetés térítési díját az alábbiak szerint fogadja el:
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Munkahelyi étkeztetés:
-konyhai alkalmazottak:
-óvodai alkalmazottak:
Vendégétkeztetés:

Térítési díj:
599 Ft
988 Ft
599 Ft

Záradék: a munkahelyi és vendégétkeztetés ÁFA köteles szolgáltatás. A fenti térítési díjak az
ÁFÁ-t már tartalmazzák
Felelős: intézményvezető
Határidő: azonnal

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának
módosítására, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
A törvény kimondja, hogy a szociális intézmény állami fenntartója jóváhagyja az intézmény
szakmai programját. A program kötelező tartalmi elemeit az NM rendelet, valamint a SzCsM
rendelet határozza meg. Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
Szeretném kérni az Intézményvezető Asszonytól, hogy július hónapban egy elégedettség
felmérést végezzenek el az élelmezést igénybe vevők részéről, amiből kiderül mennyiségileg,
minőségileg, változatosság szempontjából mi a vélemény a késztermékről, illetve milyen
javaslatok vannak a továbbiakra nézve. Az esetleges kritikákból pedig tanulnunk kell. A
szakmai program pénzügyileg alá van támasztva, egy korrekt, jól összeállított anyagról van
szó. Ha kell segítség, szakmailag szívesen segítek a kérdőív elkészítésében.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának módosítását,
valamint szervezeti és működési szabályzatának elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának módosításával,
valamint szervezeti és működési szabályzatának elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
22/2016.(III.31.) számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának
módosítása, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasdi Szociális
Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának módosítását, valamint szervezeti és
működési szabályzatát jóváhagyja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: azonnal

6. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről
Kormos Krisztián polgármester:
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvény alapján a jegyző évente beszámol a
képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A beszámoló elkészült, van-e kérdés,
hozzászólás?
Burkovics Róbert jegyző:
2013-ban úgy állt össze a Polgármesteri Hivatal, hogy egy települést szolgálunk ki.
Elsődlegesen köztisztviselőkről kell beszélnünk, viszont ha átgondoljuk a hivatal felépítését
nem csak köztisztviselőkről van szó. Ami úgy gondolom igen nagy probléma, hiszen 11 fővel
nem lehet városi hivatalt működtetni, ezt feszültségnek érzem és élem is meg egyben. A
köztisztviselői munkák jelentős részét közfoglalkoztatottak segítik. Én mind a köztisztviselők,
mind a közfoglalkoztatottak munkájával is meg vagyok elégedve. Lehetőség van arra, hogy
feltöltsük az állományt, ez lenne az ideális.
Pallagi László képviselő:
Én támogatom Jegyző Úr felvetését, vegyük fel állományba azokat a dolgozókat, akik
felelősségteljesen és jól végzik a munkájukat.
Kormos Krisztián polgármester:
A közmunkaprogramban egy olyan döntés született országos szinten, hogy a
közfoglalkoztatottak bérét nem egészíthetjük ki, azok bérét, akik el vannak térítve, vissza kell
állítani a támogatotti szintre. Sajnálatos módon nem találunk a közfoglalkoztatásban embert,
aki eljönne az önkormányzathoz dolgozni. A hivatalnál a leterheltség nem változott, sőt egyre
fokozódik. Az anyagban szépen le van írva, hogy milyen ügyeket visz a hivatal, részletesen,
irodákra lebontva. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóval, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/2016.(III.31.) számú határozat
Tárgy: Tájékoztatás a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működéséről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a melléklet szerint
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7. Tárgyalt napirend:
Javaslat támogatási igény benyújtására a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának
csökkentésére
Kormos Krisztián polgármester:
A Belügyminisztérium pályázatot ír ki minden évben a lakossági víz és csatornaszolgáltatás
támogatására, melyet a mi önkormányzatunk is minden évben bead. A településen az
érvényes üzemeltetési megállapodás alapján az ÉRV Zrt. a közszolgáltató.
Pallagi László képviselő:
Nekem az a problémám az anyaggal kapcsolatban, hogy én ebből semmi konkrétumot nem
látok. Milyen összegre, ki kapja a támogatást.
Kormos Krisztián polgármester:
A szolgáltató az, aki az adatok birtokában van. Mi igényeljük meg a támogatást, amit mi
továbbutalunk a szolgáltatónak. 2015. évben 19 M Ft-ot igényeltünk meg a fajlagos
vízfelhasználás alapján, 9.291.100 Ft-ot kaptunk, amit tovább is kellett utalnunk az ÉRV Zrtnek.
Bóta Tünde irodavezető:
Nekünk ebben az a szerepünk, hogy az önkormányzatok nyújthatják be, a törvény pedig
előírja, hogy amennyiben megkapjuk a támogatott összeget, 8 napon belül tovább kell utalni a
szolgáltató részére. Az lenne a jó, ha a szolgáltató meg tudná igényelni és nekünk nem kellene
ebben közreműködnünk. Az Érv küld majd egy igazolást, hogy a 9.291.100 Ft-ot átadtuk a
szolgáltatónak, viszont a pályázati összeget a beszámolónkban szerepeltetni kell.
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető:
Ez már a Nádasd Kft. idejében is így működött. Ennek a lényege az, hogy mindenféle rezsi,
bérköltséget, fajlagos víz és csatornadíj tételt csökkentse, amit a lakosságnak fizetnie kell. A
csatorna és ivóvíz díj sokkal magasabb összeg lenne, mint amit most a lakosság fizet és ezt a
különbözetet támogatja az állam.
Pallagi László képviselő:
Amikor még miénk volt a vízszolgáltatás, akkor pontosan láttuk, hogy mennyi a különbség.
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Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető:
Most is látjuk, hiszen az ÉRV megadja az adatokat, hogy mennyi a vízfelhasználás és a
fajlagos költség, csak arra lehet igényelni.
Bóta Tünde irodavezető:
Az adatokat az ÉRV Zrt. szolgáltatja, a pályázatot viszont nekünk kell benyújtani, ez a
lényeg.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
támogatási igény benyújtását a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának csökkentésére, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2016.(III.31.) számú határozat
Tárgy: Támogatási igény benyújtása a víz és csatornaszolgáltatás ráfordításának
csökkentésére
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2016. évre
vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 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

8. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Edzőközpont fenntartói jogának átadására
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testület korábban döntött arról, hogy sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
tárgykörben pályázatot kíván benyújtani a Belügyminisztériumhoz, melyet meg is nyertünk.
Ezáltal az egykori rendőrőrs épületét fitness központtá alakítottuk át. A pályázat
benyújtásakor vállaltuk, hogy az edzőtermet folyamatosan működtetjük, amelyért a fenntartó
felel. Az intézmény fenntartói jogának átengedését egyedi kérelem alapján a Belügyminiszter
engedélyeztetheti azzal a feltétellel, hogy a fenntartónak a rendeltetésszerű használatot
biztosítania kell. A működtetés leghatékonyabb formája az egyesület. A testület döntött a
Borsodnádasd Fitness Sport Egyesület megalakításának támogatásáról, amelyben az
önkormányzat is részt vesz pártoló tagként. Az egyesület valamennyi tag és igénybevevő
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számára díjköteles szolgáltatás, kivéve az önkormányzat, az óvoda és az iskola közötti
együttműködési megállapodás. Az önkormányzat három fő munkavállalót biztosít az
intézmény folyamatos fenntartásához, üzemeltetéséhez. Nagy öröm számunkra, hogy az
intézményi dolgozók is nagy számban részt vesznek és igénybe veszik az edzőközpont
szolgáltatásait. Van-e kérdés, hozzászólás?
Pallagi László képviselő:
Én nem gondolom, hogy a rezsiköltségeket és a folyamatos felújításokat az egyesület ki fogja
tudni gazdálkodni. Az önkormányzatnak lehetséges, hogy valamilyen szinten be kell majd
szállni a költségekbe.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
előterjesztés szerinti Borsodnádasdi Edzőközpont fenntartói jogának átadását.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Edzőközpont fenntartói jogának átadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25/2016.(III.31.) számú határozat
Tárgy: a Borsodnádasdi Edzőközpont fenntartói jogának átadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Edzőközpont fenntartói jogát átadja a Borsodnádasd Fitness Sport Egyesület (székhely:
Borsodnádasd 1603 hrsz., 3671 Borsodnádasd, Munkácsy u. 21.; képviseli: Kovács Árpád
elnök) részére.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a fenntartói jog átadásáról szóló megállapodás
aláírására, valamint a Belügyminisztérium felé az egyedi kérelem benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

9. Tárgyalt napirend:
Javaslat az új Közbeszerzési Szabályzat elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Az új Kbt. hatályba lépése szükségessé teszi a Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatát. Az
új szabályzatot úgy készítettük el, hogy a korábbi eljárásrendet a gyakorlati tapasztalatok
alapján egyszerűsítettük, így a jövőbeni közbeszerzési eljárások a jogszabály adta keretek
között gyorsabbá tehetők. Van-e kérdés, hozzászólás?
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Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az új
Közbeszerzési szabályzat elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
új Közbeszerzési szabályzat elfogadását, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2016.(III.31.) számú határozat
Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Közbeszerzési Szabályzatot a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

10. Tárgyalt napirend:
Javaslat 2016. évi közbeszerzési terv elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Minden év március 31-ig el kell készíteni az éves közbeszerzési terve az adott évre tervezett
közbeszerzéseinkről. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat
közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A
közbeszerzési terv elkészült, az anyag mellékletét képezi. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2016. évi közbeszerzési terv elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
27/2016.(III.31.) számú határozat
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Tárgy: Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy
Borsodnádasd Város Önkormányzat melléklet szerinti 2016. évi közbeszerzési tervét
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

11. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd, 434 Hrsz-ú ingatlan telekmegosztására, az ingatlannyilvántartásban való átjegyeztetésre, valamint ingatlan adás-vételre
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzatunknak lehetősége nyílt a TOP pályázat keretében a Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés keretében arra, hogy a kerékpárutat fejlesszük. A tervek alapján a
Mocsolyás városrészt a településközponttal összekötő egykori iparvasút nyomvonalát
aszfaltburkolatú kerékpárúttá építjük ki. A beruházás keretében a Borsodnádasd belterület 434
hrsz-ú ingatlant érintően kerékpárút építését megterveztette, az építési engedély megszerzése
folyamatban van. A 434 hrsz-ú ingatlan nem az önkormányzat tulajdonában van, ezáltal az
ingatlant meg kell vásárolnunk. A megvásárlás után az ingatlanvagyonban a változásokat át
kell vezetni, illetve testületi felhatalmazás szükséges az adásvétel lebonyolítására,
telekalakítási és ingatlan-nyilvántartási eljárások lebonyolítására, nyilatkozattételre. Van-e
kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd, 434 hrsz-ú ingatlan telekmegosztását, az ingatlan-nyilvántartásban való
átjegyeztetését, valamint ingatlan adás-vételét.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd, 434 hrsz-ú ingatlan telekmegosztását és költségek vállalását, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
28/2016.(III.31.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd, 434 Hrsz-ú ingatlan telekmegosztása, költségek vállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzata döntött abban, hogy a Borsodnádasd belterület 434
hrsz-ú ingatlanon a „Borsodnádasd, meglévő kerékpárutat az Engels teleppel összekötő
kerékpárút építése” tárgyú kerékpárút építéssel érintett területrész leválasztása érdekében az
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Önkormányzat vállalja a telekalakítási Változási vázrajzok elkészíttetését, a telekalakítási
engedély megszerzését, a kapcsolódó földhivatali Ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés, ill.
művelési ág váltás engedélyezési eljárásának lebonyolítását, valamint vállalja ezek költségeit.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Változási Vázrajzok elkészítését végző
földmérő megbízására, a telekalakítással és ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos hatósági
eljárások lebonyolítására, nyilatkozatok megtételére, a hatósági eljárásokban keletkezett
dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti Borsodnádasd, 434 hrsz-ú ingatlanon a
„Borsodnádasd, meglévő kerékpárút az Engels teleppel összekötő kerékpárút építése” tárgyú
kerékpárút építéssel érintett, kivett területrész megvásárlásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2016.(III.31.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd, 434 Hrsz-ú ingatlanon a „Borsodnádasd, meglévő kerékpárutat az
Engels teleppel összekötő kerékpárút építése” tárgyú kerékpárút építéssel érintett,
kivett területrész megvásárlása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület döntött abban, hogy
1. a Borsodnádasd belterület 434 hrsz-ú ingatlanon a „Borsodnádasd, meglévő
kerékpárutat az Engels teleppel összekötő kerékpárút építése” tárgyú kerékpárút
építéssel érintett, telekalakítási eljárás keretében kivett területrészt meg kívánja
vásárolni, a 2016.03.03-án kelt, Fiedler László igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő
(Archinvest 97 Kft.) által készített szakértői jelentés és Érték-tanúsítvány szerinti max.
77 Ft/m2 áron.
2. Az Önkormányzat vállalja, hogy külön megállapodás keretében a fentiek alapján
kialakult vásárlási értéket a Kovács Árpád Gábornak (3671 Borsodnádasd, Virág u. 6.,
szül: 1957.) a Miskolci Járásbíróság 38.B.47/2014/6 sz. ítéletében megállapított,
Önkormányzat felé fennálló tartozásába beszámítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, az ingatlan adás-vétellel kapcsolatos
tárgyalások lebonyolítására, az adás-vételi szerződés aláírására, szükséges nyilatkozatok
megtételére, az ingatlan-nyilvántartási tulajdonjog átjegyzésre, a hatósági eljárásokban
keletkezett dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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12. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd, 665/2 hrsz-ú ingatlan adás-vételére
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat a Zöld város kialakítása pályázati konstrukció keretében megkezdte a
piactér fejlesztési elképzeléseinek előkészítését. A terv szerint a piactér területén új nyitott és
zárt pavilonok, árusítóhelyek, vizesblokk, parkoló kerülne kialakításra. A terület új burkolatot
kapna és játszótér is lenne ott. Felmerült annak a lehetősége, hogy a piactér mellett lévő 665/2
hrsz-ú ingatlant is be tudnánk vonni a fejlesztésbe és a tulajdonos előzetes egyeztetés szerint
el is adná nekünk a területet. Ingatlanforgalmi szakértővel értékbecslést készíttettünk, mely
alapján a területet 308.000 Ft értékben javasolja megvásárolni. Az ingatlanvásárlás a pályázat
keretében elszámolható összeg. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd, 665/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlását.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd, 665/2 hrsz-ú ingatlan adásvételével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2016.(III.31.) számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasd, 665/2 hrsz-ú ingatlan adás-vétele
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasd
belterület 665/2 hrsz-ú beépítetlen ingatlant meg kívánja vásárolni, melyhez irányadó a
2016.03.07-én kelt, Fiedler László igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő (Archinvest 97 Kft.)
által készített szakértői jelentés és Érték-tanúsítvány szerinti max. 308.000 Ft/ingatlan
vételáron.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, az ingatlan adás-vétellel kapcsolatos
tárgyalások lebonyolítására, az adás-vételi szerződés aláírására, szükséges nyilatkozatok
megtételére, az ingatlan-nyilvántartási tulajdonjog átjegyzésre, a hatósági eljárásokban
keletkezett dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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13. Tárgyalt napirend:
Javaslat a TOP-3.1.1-15 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés konstrukció
keretében Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon című pályázat
benyújtására
Kormos Krisztián polgármester:
Lehetőség nyílt a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés tárgyban pályázat benyújtására, melyre önkormányzatunk is beadná a
pályázatát. A projekt összköltsége 81 M Ft, az igényelt támogatás 81 M Ft, az önrész 0 Ft. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
TOP-3.1.1-15 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés konstrukció keretében
Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon című pályázat benyújtását. Ez a projekt
100 %-os támogatottságú.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Pallagi László képviselő:
Természetesen támogatjuk a pályázat benyújtását.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
TOP-3.1.1-15 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés konstrukció keretében
Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon című pályázat benyújtásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
31/2016.(III.31.) számú határozat
Tárgy: a TOP-3.1.1-15 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés konstrukció keretében
Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon című pályázat benyújtása
Borsodnádasd Város Önkormányzata döntött abban, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett TOP-3.1.115 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés konstrukcióra pályázatot nyújt be.
A projekt címe:

Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon

A projekt összköltsége: 81.000.000 Ft
Igényelt támogatás:
Önrész:

81.000.000 Ft
0 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a pályázat előkészítésére, benyújtására,
valamint nyertes pályázat esetén a projekt lebonyolítására.
Felelős: polgármester
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Határidő: értelemszerűen

14. Tárgyalt napirend:
Javaslat a KEHOP-2.2.1-15-2015-00003 „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és
kezelése” projekt keretében a keretmegállapodásos eljárás(ok) első szakaszát lezáró
kivitelezési/vállalkozási keretmegállapodás(ok) aláírója felhatalmazására
Kormos Krisztián polgármester:
A Nemzeti Fejlesztési Programiroda és az önkormányzatunk között a Borsodnádasd Város
szennyvízelvezetése és kezelése megnevezésű projekt közös megvalósítása céljából
konzorciumi megállapodás született. A megállapodás alapján a Társaság bonyolítja le a
közbeszerzési eljárásokat. A Társaság kéri az önkormányzat felhatalmazását arra
vonatkozóan, hogy a projekt megvalósításához szükséges keretmegállapodásos közbeszerzési
eljárások lefolytatását elvégezze és azokat aláírja. Van-e kérdés, hozzászólás?
Pallagi László képviselő:
A szennyvízberuházás a településen mindig tolódik, amit az emberek nem tolerálnak, viszont
a mi kezünk is meg van fogva, nem tudunk mit tenni. Én kifogással élek erkölcsileg,
gazdaságilag, etikailag az előterjesztéssel kapcsolatban, nem látom tisztán az ügyet.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
KEHOP-2.2.1-15-2015-00003 „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és kezelése” projekt
keretében a keretmegállapodásos eljárás(ok) első szakaszát lezáró kivitelezési/vállalkozási
keretmegállapodás(ok) aláírója felhatalmazását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
KEHOP-2.2.1-15-2015-00003 „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és kezelése” projekt
keretében a keretmegállapodásos eljárás(ok) első szakaszát lezáró kivitelezési/vállalkozási
keretmegállapodás(ok) aláírója felhatalmazásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
32/2016.(III.31.) számú határozat
Tárgy: A KEHOP-2.2.1-15-2015-00003 „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és
kezelése” projekt keretében a keretmegállapodásos eljárás(ok) első szakaszát lezáró
kivitelezési/vállalkozási keretmegállapodás(ok) aláírójának felhatalmazása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy felhatalmazást
ad arra vonatkozóan, hogy a projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési
beruházás keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatását, a nyertes
ajánlattevő(k) kiválasztását követően, az Önkormányzat nevében és annak javára a Nemzeti
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Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. aláírja a keretmegállapodásos eljárás(ok) első
szakaszát lezáró kivitelezési/vállalkozási keretmegállapodás(oka)t.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Felhatalmazó nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Kérelem érkezett az önkormányzathoz a Rákóczi Szövetségtől, hogy támogassuk a
szomszédos országokban élő magyar közösségeket megmaradásukért folytatott
küzdelmükben. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elutasítja a Rákóczi Szövetség kérelmét.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a Pénzügyi Bizottság a Rákóczi Szövetség
kérelmének elutasításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
33/2016.(III.31.) számú határozat
Tárgy: Rákóczi Szövetség kérelmének elutasítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Rákóczi
Szövetség támogatási kérelmét elutasítja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesülete is kérelmet nyújtott be, ők is támogatást
kérnek a programjaik, rendezvényeik megvalósítása érdekében. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elutasítja a Mozgáskorlátozottak Ózd Városi
Egyesülete kérelmét.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Mozgáskorlátozottak
Ózd Városi Egyesülete kérelmének elutasításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2016.(III.31.) számú határozat
Tárgy: Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesület kérelmének elutasítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban,
Mozgáskorlátozottak Ózdi Város Egyesületének támogatási kérelmét elutasítja.

hogy

a

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Székely Dénes atya is kérelemmel élt az önkormányzat felé, melyben tájékoztat arról, hogy az
egyházközség szent edényeinek aranyozását szeretné elvégeztetni. Ehhez kér támogatást az
önkormányzattól, melyben részletesen leírja egy egyes tárgyak aranyozásának költségeit. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Szent István Templom kérelmét.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Pallagi László képviselő:
Támogassuk Dénes atya kérelmét.
Sági Tibor alpolgármester:
Meg kell nézni annak a lehetőségét, hogy van-e pályázat egyházaknak. Támogassuk az
áldoztató edény aranyozását, melynek költsége 97.000 Ft.
Kelemen Tünde képviselő:
Én is javaslom az áldoztató edény aranyozásának támogatását.
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Borsodnádasdi Szent
István Templomban lévő szent edény, az áldoztató edény (Paténa) aranyozásának
támogatását, mely 97.000 Ft, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2016.(III.31.) számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Szent István Templomban lévő áldoztató edény (Paténa)
aranyozásának támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az
önkormányzat a Borsodnádasdi Szent István Templomban lévő áldoztató edény (Paténa)
aranyozását, 97.000 Ft összegben támogatja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Hamar Lászlóné Boldog Gizella Karitász Csoport vezetője azzal a kéréssel fordul a képviselőtestülethez, hogy 2016. április 8-án bált szeretnének szervezni a Borsodnádasdi Közösségi
Ház és Könyvtár nagytermében, melyhez térítésmentesen kérik rendelkezésükre bocsájtani a
helységet a bál idejére. Én támogatom a kezdeményezést, más szervezeteket is támogattunk
már ilyen célból. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Boldog Gizella Karitász Csoport kérelmét.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Sági Tibor alpolgármester:
Eddig is támogattuk a helyi szervezeteket, ezután is támogassuk.
Pallagi László képviselő:
Bizottsági ülésen beszéltünk róla, hogy térítésmentesen oda is adjuk a helységet, legalább azt
megnézhetnénk, hogy a rezsi költség mennyi, amiről tájékoztassuk a helységet igénybe
vevőket.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a
Borsodnádasdi Boldog Gizella Karitász Csoport által 2016. április 8-án megrendezésre kerülő
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II. Keresztény Bál helyszínéül a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár nagytermét
térítésmentesen rendelkezésükre bocsássa, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2016.(III.31.) számú határozat
Tárgy: II. Keresztény Bál megrendezése
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Boldog Gizella Karitász Csoport által 2016.április 7. napján megrendezésre
kerülő II. Keresztény Bál helyszínéül a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár
nagytermét térítésmentesen rendelkezésükre bocsájtja.
A képviselő-testület nyomatékosan felhívja a figyelmet a rend fenntartására, az értékek
megóvására és a rendezvény megtartásával kapcsolatos jogszabályok betartására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Kovács Árpád Borsodnádasd Fitness Sport Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordul a
képviselő-testülethez, hogy 2016. május 20-án bált szeretnének szervezni a Borsodnádasdi
Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében, melyhez térítésmentesen kérik rendelkezésükre
bocsájtani a helységet a bál idejére. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Fitness Sport Egyesület kérelmét.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
Természetesen támogassuk a kérelmet.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a
Borsodnádasd Fitness Sport Egyesület által 2016. május 20-án megrendezésre kerülő Fitness
Bál helyszínéül a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár nagytermét térítésmentesen
rendelkezésükre bocsássa, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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37/2016.(III.31.) számú határozat
Tárgy: Fitness Bál megrendezése
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasd
Fitness Sport Egyesület által 2016. május 20. napján megrendezésre kerülő Fitness Bál
helyszínéül a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár nagytermét térítésmentesen
rendelkezésükre bocsájtja.
A képviselő-testület nyomatékosan felhívja a figyelmet a rend fenntartására, az értékek
megóvására és a rendezvény megtartásával kapcsolatos jogszabályok betartására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület is kéréssel fordul a képviselő-testülethez, hogy 2016.
május 7-én bált szeretnének szervezni a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár
nagytermében, melyhez térítésmentesen kérik rendelkezésükre bocsájtani a helységet a bál
idejére. Én támogatom a kezdeményezést. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Jövő Borsodnádasdjáért
Egyesület kérelmét.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
Természetesen támogassuk a kérelmet.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a Jövő
Borsodnádasdjáért Egyesület által 2016. május 7-én megrendezésre kerülő Jótékonysági Bál
helyszínéül a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár nagytermét térítésmentesen
rendelkezésükre bocsássa, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2016.(III.31.) számú határozat
Tárgy: Jótékonysági Bál megrendezése
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Jövő
Borsodnádasdjáért Egyesület által 2016. május 7. napján megrendezésre kerülő Jótékonysági
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Bál helyszínéül a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár nagytermét térítésmentesen
rendelkezésükre bocsájtja.
A képviselő-testület nyomatékosan felhívja a figyelmet a rend fenntartására, az értékek
megóvására és a rendezvény megtartásával kapcsolatos jogszabályok betartására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

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

k.m.f.
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polgármester

Dr. Hegedűs Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő
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