Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2016. június 30. 09.00 órától – 10.00 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Dorkó György képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Sági Tibor alpolgármester
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kovács Attila és Pallagi László 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, Kovács Attila és Pallagi László 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 hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

szóló

9/2015.(IX.25.)

2. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának
elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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3. Javaslat a 2016. II. féléves munkaterv elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
4. Javaslat az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázat
benyújtására és az önrész vállalására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
5. Javaslat vis maior helyzet miatt benyújtott pályázat helyreállítási munkálatainak
támogatására a 1261 hrsz-ú (Vörösmarty) út tekintetében
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

6. Javaslat vis maior helyzet miatt benyújtott pályázat helyreállítási munkálatainak
támogatására 1190/3 (Petőfi), 346 (Bányász), 395 (Vájár), illetve 313 hrsz-ú utak
tekintetében
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
7. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2015.(IX.25.) önkormányzati
rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A hulladékgazdálkodás területén a 69/2016.(III.31.) Korm.rend. hatályba lépése jelentős
változásokat
vezetett
be,
ezáltal
az
önkormányzatunk
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásáról szóló 9/2015.(IX.25.) önkormányzati rendeletének módosítása vált
szükségessé. A Kormány a közszolgáltatás állami feladatainak ellátására létrehozott egy
Koordináló szervet, mely Koordináló szerv feladatainak ellátására a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
jelölte ki. Borsodnádasdon a számlák kiállítása december 31. napjáig kéthavonta, azt
követően pedig negyedévente fog történni. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló 9/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet
módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
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Pallagi László képviselő:
Meg kell szavaznunk a rendelet módosítást, mert természetesen akarjuk, hogy menjen a
hulladék szolgáltatás, de milyen áron? Miért akarnak egy önkormányzatnál ilyen szankciókat
alkalmazni, sokkal súlyosabbakat, mint egy gazdasági társaságnál.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (VII.01.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
9/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelemben az előterjesztés mellékletét képezi)

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Borsodnádasdon az önkormányzat a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat a SajóBódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás útján látja el. A
jelenleg hatályos társulási megállapodás 2014. február 19. napján került elfogadásra, azóta az
ellenőrző szervek észrevételei, társulási tanács által hozott döntések, illetve
jogszabályváltozások okán szükségszerű a megállapodás módosítása, annak egységes
szerkezetben történő elfogadása, mely részletesen az előterjesztésben megtalálható. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
58/2016.(VI.30.) számú határozat
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Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának
elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a határozat
mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Sajó-Bódva Völgye és
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását elfogadja.
Felelős:

Kormos Krisztián polgármester

Határidő:

2016. június 30., illetve 2016. július 15.

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2016. II. féléves munkaterv elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testület munkatervét el kell fogadni, ez egy tervezet, természetesen változás
lehetséges a napirendekben. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2016. II. féléves munkaterv elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kelemen Tünde képviselő:
Nekem a közmeghallgatás időpontjával kapcsolatban lenne észrevételem, javaslom, hogy ne
november hónapban tartsuk meg, tűzzünk ki egy korábbi időpontot, például a szeptembert.
Kormos Krisztián polgármester:
Természetesen figyelembe vesszük Képviselő
közmeghallgatás időpontját szeptember hónapra.

Asszony

javaslatát,

módosítjuk

a

Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2016. II. féléves munkaterv elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
59/2016.(VI.30.) számú határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület döntött abban, hogy a 2016. II. féléves
munkatervét elfogadja a melléklet szerint.
Határidő: értelemszerűen
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Felelős: polgármester

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázat
benyújtására és az önrész vállalására
Kormos Krisztián polgármester:
Korábban született már döntés a képviselő-testület részéről az „Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtásáról és önrész vállalásáról, viszont az
árajánlatok beérkezése és a pontos költségvetés elkészítése miatt a beruházási költségek és az
önrész módosul az alábbiak szerint. A beruházás összköltsége korábban 25 M Ft volt, ez
módosult 25.763.163 Ft-ra, ezáltal módosultak a többi adatok is. A módosításra azért van
szükséges, mert az önkormányzat a 2015. évi nyilvántartás alapján a konyha tekintetében 52
%-os le nem vonható áfával rendelkezik. Ezáltal a korábban hozott döntésünket módosítani
szükséges. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére
47/2016.(V.26.) számú határozat módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
47/2016.(V.26.) számú határozat módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2016.(VI.30.) számú határozat
Tárgy: 47/2016. (V.26.) számú határozat módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatása” pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be, továbbá módosítja a
47/2016. (V.26.) számú határozatát.
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)
ebből építési és egyéb költség

2016.
25.763.163 Ft
12. 882.314 Ft
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eszközbeszerzés költsége
Pályázat keretében igényelt támogatás (Ft)
Támogatás aránya az összköltséghez képest (%)
Vállalt önerő nagysága (Ft)
Vállalt önerő aránya az összköltséghez képest (%)

12.880.849 Ft
21.977.397 Ft
85,31%
3.785.766 Ft
14,69%

Borsodnádasd Város Önkormányzata a projekthez vállalt 3.785.766 Ft önerőt 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 felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítésében és a
projekt lebonyolításában eljárjon.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat vis maior helyzet miatt benyújtott pályázat helyreállítási munkálatainak
támogatására a 1261 hrsz-ú (Vörösmarty) út tekintetében
Kormos Krisztián polgármester:
A májusi nagy esőzést követően az önkormányzatunk bejelentést tett a Magyar
Államkincstárnál, ugyanis a Vörösmarty út páratlan oldalán a nagy mennyiségű lehulló
csapadék miatt az út szélén lévő szegélykőn a lefolyó víz átbukott, ezzel elázott a talaj. A
szegélykő elvált az aszfaltozott útburkolattól és megsüllyedt, az útburkolat széle több helyen
letört. A lefolyó víz a partfalat több helyen kimosta. A Katasztrófavédelem szakemberei
helyszíni vizsgálatot végeztek, megállapították, hogy a helyreállítási költségek magasak. Az
önkormányzatunk a helyreállítást saját erőből nem tudja megoldani, a helyreállítást
mindenképpen a költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira való tekintettel
szeretnénk megvalósítani. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a vis
maior helyzet miatt benyújtott pályázat helyreállítási munkálatainak támogatását a 1261 hrszú (Vörösmarty) út tekintetében.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
vis maior helyzet miatt benyújtott pályázat helyreállítási munkálatainak támogatásával a 1261
hrsz-ú (Vörösmarty) út tekintetében, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2016.(VI.30.) számú határozat
Tárgy: Vis maior helyzet miatt benyújtott pályázat helyreállítási munkálatainak támogatása
1261 hrsz-ú út tekintetében
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy támogatja
a vis maior helyzet által, hrsz 1261 Vörösmarty úton, okozott károk költséghatékonyság és
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az ingatlan
tekintetében biztosítással nem rendelkezik, továbbá a vis maior okozta helyzetet saját
erejéből –részben vagy egészben – nem tudja megoldani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítésében és a
projekt lebonyolításában eljárjon.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

6. Tárgyalt napirend:
Javaslat vis maior helyzet miatt benyújtott pályázat helyreállítási munkálatainak
támogatására 1190/3 (Petőfi), 346 (Bányász), 395 (Vájár), illetve 313 hrsz-ú utak
tekintetében
Kormos Krisztián polgármester:
Június hónapban is nagy esőzések voltak a településem, újabb károkat okozott a nagy
mennyiségű lehulló csapadék a Petőfi úton, a Vájár és a Bányász úton, valamint a 313 hrsz-ú
út esetében. Szintén a költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira való tekintettel
kívánjuk megvalósítani a helyreállítást. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a vis
maior helyzet miatt benyújtott pályázat helyreállítási munkálatainak támogatását 1190/3
(Petőfi), 346 (Bányász), 395 (Vájár), illetve 313 hrsz-ú utak tekintetében.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
vis maior helyzet miatt benyújtott pályázat helyreállítási munkálatainak támogatásával 1190/3
(Petőfi), 346 (Bányász), 395 (Vájár), illetve 313 hrsz-ú utak tekintetében.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2016.(VI.30.) számú határozat
Tárgy: Vis maior helyzet miatt benyújtott pályázat helyreállítási munkálatainak támogatása a
1190/3, 346, 395 és 313 hrsz-ú utak tekintetében
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy támogatja
a vis maior helyzet által, hrsz 1190/3 (Petőfi) úton, Hrsz 346 (Bányász) úton, hrsz 395
(Vájár) úton, illetve hrsz 313 úton okozott károk költséghatékonyság és megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az ingatlan
tekintetében biztosítással nem rendelkezik, továbbá a vis maior okozta helyzetet saját
erejéből –részben vagy egészben – nem tudja megoldani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítésében és a
projekt lebonyolításában eljárjon.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A kormányhivataltól tájékoztatás érkezett építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálata
tárgyában, melyben a helyi építészeti értékek védelmével, a településképi véleményezési és a
településképi bejelentési eljárást szabályozó rendeletek felülvizsgálatával összefüggésben
nyújt szakmai segítséget. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem
alkotott ilyen tárgyú rendeleteket, ezért bennünket nem érint, viszont határozatot kell hozni
arról, hogy megtárgyaltuk a javaslatot. Van-e kérdés, hozzászólás?
Pallagi László képviselő:
A településrendezési tervünk aktualizálása folyamatban van. Az árajánlatokat bekértük, meg
is érkeztek, foglalkozunk az üggyel.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az építésügyi tárgyú
rendeletek tárgyában hozott döntéssel, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2016.(VI.30.) számú határozat
Tárgy: Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálata tárgyában hozott döntés
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Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az építésügyi tárgyú
rendeletek felülvizsgálata tárgyban keletkezett javaslattételt és döntött abban, hogy a helyi
építési szabályzat módosításáig nem tervez megalkotni ilyen tárgyú rendeletet.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

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

Kovács Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Pallagi László
jegyzőkönyv hitelesítő

