Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2016. május 26. 18.00 órától – 19.30 óráig a Képviselőtestület nyílt 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
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van – jelen van
Szántó Erika hatósági előadó – jelen van
Hajdúné Murányi Tünde ügyvezető – 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 7 jelenlévő képviselőből 7 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 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi
zárszámadásának jóváhagyására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
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2. Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
3. Javaslat a Nádasd Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Hajdúné Murányi Tünde ügyvezető
4. Javaslat a Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület támogatási
kérelmének jóváhagyására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
dr. Csuzda Gábor jogi ügyintéző
5. Javaslat az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázat
benyújtására és az önrész vállalására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
6. Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezetői
megbízására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
7. Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
álláshelyének pályázati kiírására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
8. Javaslat a VP-6-7.4.1.1-16 "Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés" című pályázat benyújtására, önrész biztosítására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
9. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi
zárszámadásának jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzatoknak a
költségvetés végrehajtásáról zárszámadást kell készíteni, rendeletet kell alkotni. Már a
költségvetés készítésénél nyilvánvaló volt, hogy a 2015. év az eddiginél is szigorúbb
gazdálkodást igényel. A 2015. évi költségvetési zárszámadás a következőképpen alakul, a

3
költségvetési bevétel 721.844 E Ft, a költségvetési kiadás 796.365 E Ft, a maradványérték
263.135 E Ft.
Pallagi László képviselő:
Az anyagból egyértelműen látszik, hogy igyekeztünk takarékosan gazdálkodni.
Mindenképpen pozitívnak mondható, hogy az intézményeinknél az előirányzatok jól
alakultak. Az iparűzési adó kintlévőségünk igen sok, ebben úgy gondolom lépnünk kell,
megoldást kell találnunk arra, hogyan lehet ezt a kintlévőséget behajtani.
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. évi költségvetési zárszámadás 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. évi költségvetési zárszámadás elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetési zárszámadásról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A belső ellenőrzési feladatokat korábban az önkormányzatunknál az Ózd Kistérség végezte,
azonban 2014. óta Győrffi Dezső – aki korábban könyvvizsgáló volt nálunk – végzi. Nagyon
régóta ismeri a hivatalunkat és az intézményeinket, nagy szakmai tudással rendelkezik. 2015.
évben belső ellenőrzést végzett az Önkormányzat, a Hivatal, az Alapszolgáltatási Központ, a
Közösségi Ház és Könyvtár, az Ügyelet, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadását.
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
2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
44/2016.(V.26.) számú határozat
Tárgy: 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2015. évi belső
ellenőrzési jelentést a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Nádasd Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A Nádasd Kft. beszámolóját minden év május 31-ig a képviselő-testületnek el kell fogadnia, a
beszámoló elkészült, a Felügyelő Bizottság megtárgyalta. A Kft. ügyvezető igazgatójának
megbízási díjára az egyebek között szeretnék javaslatot tenni.
Dorkó György képviselő:
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Nádasd Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót és elfogadásra javasolja.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Nádasd Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 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 Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2016.(V.26.) számú határozat
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Tárgy: Nádasd Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Nádasd Kft.
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület támogatási
kérelmének jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
Az egyesület elnöke kérelemmel fordult az önkormányzat felé, miszerint a „Decathlon
Mátéhegyi Bike Team Borsodnádasd” Szakosztály részére támogatást igényelne Baranyi
Dávid európai szintű terepkerékpáros borsodnádasdi sportoló menedzselésére és
versenyeztetésére. A kérelemben leírják a 2016. év tervezett költségvetését, ami 2.730 E Ft,
ennek az összegnek a felét kérnék támogatásként. Én mindenképpen javaslom támogatni
Dávid versenyzését, hiszen egy kiemelkedően jó tehetségről van szó. Tavalyi évben is
támogattuk a kerékpár versenyt, viszont sajnos nem kiemelt sport a kerékpározás. Dávid egy
olyan tehetség, akiből lehet világbajnok és már a Magyar Kerékár Szövetség is felfigyelt rá.
Egy ilyen sportnál nagyon fontos a kerékpár felszereltsége, ami horbilis összeg.
Pallagi László képviselő:
Ezt a támogatást nem a Mátéhegyi Ökopark szeretné, hanem a Météhegyi Bike Team
Szakosztály. Én kértem az Ökopark Egyesület elnökét, hogy részletesebben írja le az egyes
költségeket. Javaslom, hogy különítsünk el egy összeget, amit megítélünk a versenyző
részére, majd az kiadásokról pedig hozza a számlát. A saját korosztályában mindenkit legyőz.
Egy ilyen kerékpárnál, mint a Dávidé, egy fogaskerék is 300 e Ft. Nemrég felnőtt
korosztályban versenyzett, azért lett harmadik helyezett, mert a cél előtt leesett a lánca és
persze időbe telt, amíg visszatette.
Sági Tibor alpolgármester:
A Bursa Hungaricára is adtunk 600 e Ft-ot, a Baranyi fiút is mindenképpen javaslom
támogatni, hiszen nagyon tehetséges és Borsodnádasdról származik. Van még egy ilyen
tehetséges borsodnádasdi fiú, ő dzsúdóban teljesít kiemelkedően.
Kormos Krisztián polgármester:
Őt is támogattuk már. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 1 M Ft összeg javasolja támogatni a Mátéhegyi
Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesületen keresztül Baranyi Dávid európai szintű
terepkerékpáros borsodnádasdi sportoló menedzselését és versenyeztetését a 2015. évi
pénzmaradvány terére.
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
Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület támogatási kérelmével, miszerint
Baranyi Dávid versenyeztetését 1 M Ft-tal támogatja a képviselő-testület elszámolás
ellenében a 2015 évi pénzmaradvány terhére, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2016.(V.26.) számú határozat
Tárgy: A Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület támogatási kérelmének
jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Mátéhegyi
Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület „Decathlon Mátéhegyi Bike Team
Borsodnádasd” Szakosztály részére 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a
2015. évi pénzmaradvány terhére.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázat
benyújtására és az önrész vállalására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzati étkeztetések fejlesztésének támogatására a közelmúltban írtak ki
pályázatot, melynek célja az önkormányzati fenntartású és működtetésű óvodai
gyerekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, melegítő tálaló konyha, kapcsolódó kiszolgáló
létesítmény létrehozására, bővítésére, fejlesztésére.
Pallagi László képviselő:
Én mindenképpen támogatom, hiszen 5 % önerővel bír, ami 1.250.000 Ft-ot jelent részünkről,
a pályázat keretében 23.750.000 Ft lehet az elnyert támogatás összege.
Kormos Krisztián polgármester:
Én is úgy gondolom, hogy az 5 %-os önerő vállalható.
Sági Tibor alpolgármester:
Én úgy emlékszem, hogy szinte minden évben pályázatot nyújtottunk be a konyhára. Az
volna a kérésem, hogy írjuk már össze, hogy mi kell még oda, milyen felújításokat kell még
ott végrehajtani. Szeretném kérni az Alapszolgáltatási Központtól, hogy egy elégedettség
mérést végezzenek el a konyhán készített ebéd minőségével kapcsolatban. Kérdezzék meg a
településen étkezést igénybe vevőket, mik a vélemények, amelyekből akár negatív, akár
pozitív, tanulnunk kell.
Kormos Krisztián polgármester:
Komplett konyha felújításra nincsen kiírva és nem volt soha pályázat.
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Burkovics Róbert jegyző:
A tavalyi évben is adtunk be ilyen pályázatot, amin nem nyertünk. Többször is beadtuk, jól
emlékszik Alpolgármester Úr, de sajnos nem nyert az iskola felújítás óta komolyabb pályázat
a konyhának.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtását és az önrész
vállalását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtásával és az
önrész vállalásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2016.(V.26.) számú határozat
Tárgy: „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtása és az
önrész vállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatása” pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be.
A projekt címe: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása Borsodnádasdon
A fejlesztés helyszíne: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 11. Hrsz.: 535
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Beruházás összköltsége (Ft)

2016.
25.000.000 Ft

ebből építési és egyéb költség

12.500.000 Ft

eszközbeszerzés költsége

12.500.000 Ft

Pályázat keretében igényelt támogatás (Ft)
Támogatás aránya az összköltséghez képest (%)
Vállalt önerő nagysága (Ft)
Vállalt önerő aránya az összköltséghez képest (%)

23.750.000 Ft
95 %
1.250.000 Ft
5%
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Borsodnádasd Város Önkormányzata a projekthez vállalt 1,250.000 Ft önerőt a Borsodnádasd
Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének Költségvetési Tartaléko terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítésében és a
projekt lebonyolításában eljárjon.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

6. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezetői
megbízására
Kormos Krisztián polgármester:
A jelenlegi Közösség Ház ideiglenes intézményvezetőjének, Érsek Henriettának a megbízása
2016. május 31. napján lejár. Pályázatot még nem írtunk ki, ezért mivel a nyáron sok program
áll előttünk – Nádasd Települések találkozója, Molnárkalács Fesztivál, stb. – javaslom Érsek
Henrietta megbízásának a meghosszabbítását a nyár idejére mindenképpen, hiszen ő már
javában benne van a szervezésben, egyeztetésekben. Jelen ülésen döntsünk a pályázat
kiírásáról, a megbízás hosszabbításáról is. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Közösségi Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezetői megbízásának meghosszabbítását
2016. augusztus 31-ig.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
Támogatom a Pénzügyi Bizottság véleményét. Az idő rövidségére és a nyáron megrendezésre
kerülő programokra tekintettel, Érsek Henrietta megbízását meg kell most hosszabbítanunk,
egyúttal következő döntésünkkel írjuk ki a pályázatot.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezetőjének megbízását
2016. augusztus 31-ig hosszabbítsuk meg, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2016.(V.26.) számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezetői megbízása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Érsek Henrietta
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezetői megbízását a korábbi
feltételeknek megfelelően 2016. június 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig hosszabbítja
meg.
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Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

7. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének
pályázati kiírására
Kormos Krisztián polgármester:
A pályázati kiírásról is döntést kell hoznunk, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2016.(V.26.) számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázata kiírása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat képviselő-testülete a melléklet szerinti pályázatot írja ki
a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
Egyúttal felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert a pályázati eljárás lefolytatására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

8. Tárgyalt napirend:
Javaslat a VP-6-7.4.1.1-16 "Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés" című pályázat benyújtására, önrész biztosítására
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Kormos Krisztián polgármester:
A közelmúltban került meghirdetésre a "Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés"
című pályázat, melynek keretében a Borsodnádasdi Helytörténeti Gyűjtemény épületének
külső rekonstrukciójára és energetikai korszerűsítésére kerülne sor. A beruházás összköltsége
48.552.472 Ft, a vállalt önerő 2.427.624 Ft, melyet az önkormányzat a költségvetési
maradvány terhére biztosítana. Ezáltal a telepi városrészen is megújulna egy jó célt szolgáló
épület, természetesen abban az esetben, ha nyer a pályázat. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
VP-6-7.4.1.1-16 "Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés" című pályázat
benyújtását, önrész biztosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
VP-6-7.4.1.1-16 "Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés" című pályázat
benyújtásával, önrész biztosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
50/2016.(V.26.) számú határozat
Tárgy: a VP-6-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című
pályázat benyújtása és az önrész biztosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága,
mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett VP-6-7.4.1.1-16
„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázati felhívásra támogatási
kérelmet nyújt be.
A projekt címe:

A Borsodnádasdi Helytörténeti Gyűjtemény
rekonstrukciója, és energetikai korszerűsítése

épületének

A fejlesztés helyszíne: 3672 Borsodnádasd, Táncsics u 3. Hrsz: 1029/1
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Beruházás összköltsége (Ft)
ebből építési és egyéb költség
eszközbeszerzés költsége

48.552.472 Ft
44.236.833 Ft
4.315.638 Ft

külső
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Pályázat keretében igényelt támogatás (Ft)
Támogatás aránya az összköltséghez képest (%)
Vállalt önerő nagysága (Ft)
Vállalt önerő aránya az összköltséghez képest (%)

46.124.848 Ft
95 %
2.427.624 Ft
5%

Borsodnádasd Város Önkormányzata a tárgyi projekthez vállalt 2.427.624 Ft önerőt a
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.12.) sz.
rendelet 1.2. sz. melléklet Költségvetési maradvány terhére biztosítja.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtását jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati szakaszban, és a
pályázat nyertessége esetén a projekt lebonyolításában eljárjon.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester
Sági Tibor alpolgármester:
Nekem a napirenddel kapcsolatosan indítványom lenne, két szavazást kérnék a Tisztelt
Képviselő Társaktól. Én is támogatom a pályázat benyújtását, viszont arról volt szó, hogy a
Helytörténeti Gyűjtemény a volt Jegyzői Házba költözik. A könyvek egy része
megpenészesedett. Tisztességes, méltó körülmények között kellene tárolni őket és ahol most
vannak, az nem az. Ahol jelenleg van a múzeum, ott borzalmas körülmények vannak. Nem
fogom veszni hagyni. Szeretnék egy szavazást kérni arra vonatkozóan, hogy működjön-e a
továbbiakban is a Helytörténeti Gyűjtemény és kívánja-e az önkormányzat fenntartani,
valamint valóban a volt Jegyzői Házban lesz-e majd a múzeum? Hiszen korábban erről
beszéltünk.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a Borsodnádasdi Helytörténeti Gyűjtemény a
továbbiakban is működjön, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 6 igen, 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2016.(V.26.) számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Helytörténeti Gyűjtemény működtetésével kapcsolatos döntés
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy biztosítja a
feltételit a Borsodnádasdi Helytörténeti Gyűjtemény további működésének.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester
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Kormos Krisztián polgármester:
Valóban beszéltünk korábban arról, hogy a Jegyzői Házban lesz majd a Helytörténeti
Gyűjtemény és amint lesz pályázati lehetősége az önkormányzatnak, úgy gondolom nem
kérdés, hogy megvalósítjuk a terveinket. Kértünk már árajánlatot a volt Jegyzői Ház
felújítására vonatkozóan, a becsült költség 65 M Ft lenne. Mindenképpen pályázati forrásból
kell a felújítást megvalósítanunk. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy amint pályázati
forrásból fel tudjuk újítani a volt Jegyzői Házat, felújítás után a Borsodnádasdi Helytörténeti
Gyűjtemény kerüljön oda át, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 6 igen, 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2016.(V.26.) számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Helytörténeti Gyűjtemény a volt Jegyzői Házba történő áthelyezése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a volt Jegyzői
Ház pályázati forrásból történő felújítását követően a Borsodnádasdi Helytörténeti
Gyűjtemény méltó körülmények és feltételek közé, a volt Jegyzői Házba költözzön (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 15. szám alá).
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

9. Tárgyalt napirend:
Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Egy szavazást szeretnék kérni arra vonatkozóan, hogy támogatjuk, vagy elutasítjuk a kötelező
betelepítési kvótát. 2015-ben másfélmillió bevándorló, egy országnyi ember lépett be
illegálisan Európába. Ez a folyamat azóta is zajlik. Tőlük délre a magyar határnál,
Horvátországon és Szlovénián keresztül naponta ma is ezrek lépnek be illegálisan az Európai
Unió területére. Az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent. Ez
nemcsak a terrorizmus kockázatát növeli, hanem a bűnözést is. Minden kormánynak
kötelessége, hogy megvédje az embereket. Amikor ennyi ember ellenőrizetlenül áramlik be az
Európai Unióba, a védelem egyre nehezebb lesz. A terrorizmus napi problémává vált
Európában. Magyarország számára első a magyar emberek biztonsága, ezért minden eszközre
szükség van, hogy meg tudjuk védeni az ország határait, a magyar embereket, a magyar
családokat. A kötelező betelepítési kvóta veszélye nem múlt el, Németország, Ausztria és a
Benelux Államok kormányai 45 ezer embert akarnak visszaküldeni Magyarországra.
Továbbra is szükség van a kötelező betelepítési elleni határozott fellépésre és ehhez
nélkülözhetetlen a magyar állampolgárok támogatása. A kormány köszöni annak az 1 millió
800 ezer embernek, akik aláírásukkal kinyilvánították tiltakozásukat a kötelező betelepítési
kvóta ellen. Egyetért-e a képviselő-testület a kötelező betelepítési kvóta elutasításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 6 igen, 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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53/2016.(V.26.) számú határozat
Tárgy: A kötelező betelepítési kvóta elutasítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy elutasítja a
kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a
mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és
oktatási rendszerünkre. Kérjük a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza
meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg
Magyarországot és a magyar embereket!
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Nádasd Kft. beszámolójának tárgyalásánál említettem, hogy lenne egy javaslatom az
ügyvezető díjazásával kapcsolatban. Hajdúné Murányi Tünde 5000 Ft/hó összegért végzi a
Kft. ügyes bajos dolgait, én ezt az összeget megemelném 20.000 Ft-ra, amennyiben a
képviselő-testület is egyetért. Van-e kérdés, hozzászólás?
Dorkó György képviselő:
Én is javaslom a ügyvezetői díjazás megemelését, hiszen nagyon csekély összeget kapott
eddig.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a Nádasd
Kft. ügyvezetőjének díjazását 20.000 Ft/hó összegre emeljük meg, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
54/2016.(V.26.) számú határozat
Tárgy: Nádasd Kft. ügyvezetőjének díjazása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 69/2014.
(VII.24.) számú határozattal a Nádasd Kft. ügyvezetőjének Hajdúné Murányi Tündének
megállapított ügyvezetői igazgatói díjazását 5.000 Ft/hó összegről 20.000 Ft/hó összegre
módosítja.
Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Polgármester
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Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A közelmúltban került kihirdetésre az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások
támogatására irányuló pályázat, melynek összköltsége 69.496.877 Ft, ebből 6.496.877 Ft az
önerő. Javaslom a pályázat benyújtását, melyhez testületi döntés szükséges. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti Óvodai
kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2016.” című pályázat benyújtásával és az
önrész vállalásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
55/2016.(V.26.) számú határozat
Tárgy: az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2016.” című pályázat
benyújtása és az önrész vállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások
támogatása 2016.” pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be.
A projekt címe:

A Borsodnádasdi Mesekert Óvoda kapacitásbővítése

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

2016.
69.496.877 Ft
66.240.660 Ft
3.256.217 Ft
63.000.000 Ft
90,65 %
6.496.877 Ft
9,35 %

Borsodnádasd Város Önkormányzata a tárgyi projekthez vállalt 6.496.877 Ft önerőt a
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.12.) sz.
rendelet 1.1. sz. melléklet 1.sz táblázat 12.1. Előző évi költségvetési maradvány terhére
biztosítja.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtását változatlan 2015. évi tartalommal és
költségvetéssel jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati szakaszban, és a
pályázat nyertessége esetén a projekt lebonyolításában eljárjon.
Határidő: Értelemszerűen
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Felelős: Polgármester
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.
k.m.f.
Kormos Krisztián
polgármester

Dr. Hegedűs Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Kovács Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

