Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2016. július 28. 15.00 órától – 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Kormos Krisztián polgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető – jelen van
Sági Tibor alpolgármester:
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 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Kovács Attila és Pallagi László képviselőket
jegyzőkönyv hitelesítőknek választotta.
Sági Tibor alpolgármester:
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra. Egyetért-e az
elhangzott javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2016.” című pályázat
benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Sági Tibor alpolgármester
2. Javaslat a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvétel
jóváhagyására
Előterjesztő: Sági Tibor alpolgármester
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3. Javaslat az Észak-Borsodi Leader Unió Helyi Közösség Egyesület Sajóvölgye
Takarékszövetkezetnél meglévő ingatlanfedezet ügyére
Előterjesztő: Sági Tibor alpolgármester
4. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2016.” című pályázat
benyújtásának utólagos jóváhagyására
Sági Tibor alpolgármester:
A közelmúltban került kiírásra a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2016.” című
pályázat, melyet a szűkös határidő miatt testületi döntés nélkül nyújtott be az önkormányzat.
Erre kell most egy döntést hoznunk utólagosan. A Közösségi Ház vízszigeteléséről van itt
szó, melynek költsége tervezői költségvetés alapján 4.920.000 Ft, ebből 1.000.000 Ft önrészt
kell vállalnunk. Sajnálatos módon a kazán épületrészt a nagy esőzések következtében mindig
elönti a víz, erre mindenképpen megoldást kell találnunk. Bizottsági ülésen Jegyző Úr
elmondta, hogy kifejezetten erre a költségvetésben lett pénzösszeg elkülönítve, ugyanis
garanciában ezt nem tudjuk érvényesíteni. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2016.” című pályázat benyújtásának utólagos
jóváhagyását.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2016.” című pályázat benyújtásának utólagos
jóváhagyásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2016.(VII.28.) számú határozat
Tárgy: A „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2016.” című pályázat benyújtásának
utólagos jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2016.” pályázati felhívásra benyújtott
támogatási kérelmet utólagosan jóváhagyja.
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Borsodnádasd Város Önkormányzata a tárgyi projekthez vállalt 1.000.000 Ft önerőt a
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.12.)
önkormányzati rendelet terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati szakaszban, és a
pályázat nyertessége esetén a projekt lebonyolításában eljárjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: alpolgármester

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel
jóváhagyására
Sági Tibor alpolgármester:
A program lényege, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe véve kültéri sportparkok
kerüljenek kialakításra, különböző településrészeken. A sportparkok ellenérték nélkül
kerülnének az önkormányzat tulajdonába, viszont az akadálymentes megközelíthetőséget az
önkormányzatnak kell biztosítania. Az előterjesztés alapján négy lehetőség közül lehet
választani, mi a véleménye a testületnek?
Kovács Attila képviselő:
Én a Nádasd Fitness előtti parkban és a Móricz Zsigmond út végén lévő településrészen
javaslom a sportparkok kialakítását, vagyis a B verziót támogatom.
Pallagi László képviselő:
Aggályosnak tartom, ugyanis szerintem balesetveszélyesek ezek a mászó eszközök.
Dorkó György képviselő:
Ezek a sporteszközök gumiból készülnek, nem balesetveszélyesek. Az előterjesztésben több
lehetőség közül lehet választani, én személy szerint a B verziót támogatom, melyben az
alapterület 70 m2 , a telepítendő eszközszám 7 darab, mely tartalmazza a húzódzkodás,
tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítés, létramászás, lépcsőzés és
függeszkedéshez szükséges eszközöket.
Sági Tibor alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel jóváhagyását.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?

4
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Programban való részvétel jóváhagyásával, mely szerint a B verzió kerül
támogatásra, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
65/2016.(VII.28.) számú határozat
Tárgy: A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvétel jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a „Nemzeti
Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételt támogatja.
A Képviselő-testület döntése alapján B típusú sportparkot igényel a Móricz Zsigmond végén
található hrsz 1254/2 ingatlanon, továbbá a B típusú sportparkot a falusi sportpályán a hrsz
529 (vagy hrsz 1605/1 ) ingatlanon.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati szakaszban, és a
pályázat nyertessége esetén a projekt lebonyolításában eljárjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: alpolgármester

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat az Észak-Borsodi Leader Unió Helyi Közösség Egyesület Sajóvölgye
Takarékszövetkezetnél meglévő ingatlanfedezet ügye
Sági Tibor alpolgármester:
Megkérem Jegyző Urat, hogy tájékoztasson bennünket az előterjesztésről.
Burkovics Róbert jegyző:
Az Egyesület elnöke megkeresett bennünket azzal kapcsolatban, hogy 2010-ben hitelt vettek
fel a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél, ami 2016. június 30-án lejárt. Az Egyesület új
hitelszerződést kíván kötni, viszont az ehhez szükséges fedezet nem áll rendelkezésükre. A
Takarékszövetkezettel folyatott tárgyalások során megoldási lehetőségként merült fel az
ingatlanfedezet felajánlása, de mivel az Egyesületnek nincsen saját tulajdonú ingatlana, így
azzal a kéréssel fordult az önkormányzatunkhoz, hogy egy a városunk tulajdonában álló
ingatlant ajánljon fel a hitelszerződés megkötéséhez. Amely ingatlan erre alkalmas lenne az a
Petőfi Művelődési Ház. Kérdésként merül fel bennem, hogy mi a garancia arra, hogy az
egyesület által felvett hitelösszeg egyszer majd lenullázódik, miért érdeke ez neki. Ha például
2020-ban ott lesz mondjuk 10 M Ft hitel, az Egyesület azt mondja az ő tevékenysége
megszűnik, a munkaszervezet leszámol, az elnök lemond, az ingatlanunkon pedig ott lesz a
jelzálog, ezt a lehetőséget is mérlegelnünk kell és nagyon át kell ezt gondolni. Én személy
szerint szeretnék garanciákat arra, hogy kézben tudjuk tartani a pénzügyi folyamatokat, abban
az esetben, ha úgy dönt a testület, hogy odaadja az ingatlant. Ha a Leader megszűnik, az
ingatlanon rajta marad az adósság.
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Sági Tibor alpolgármester:
Nekem az az aggályom, hogy a Petőfi Művelődési Ház van felajánlva, viszont nekünk azzal
az ingatlannal terveink vannak. Nem akadályozza-e egy ilyen bejegyzés a tervünk
megvalósítását?
Pallagi László képviselő:
Kérjük, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai lehessünk, ugyanis a Felügyelő Bizottság
bármilyen döntést megvétózhat. Az elnök minden esetben részt vesz és részt vehet az
igazgatóság ülésén meghívottként és véleményt nyilváníthat. Nekünk ez mindenképpen
kockázat, én első hallásra elzárkóznék tőle amiatt is, hogy nem látom a garanciát arra, hogy ez
a hitel nem göngyölődik tovább. Az is előfordulhat, hogy nekünk kell visszafizetni a hitelt,
vagy elveszítjük az ingatlanunkat.
Burkovics Róbert jegyző:
Az önkormányzat javaslatot tehetne arra vonatkozóan, hogy az Egyesület készítsen egy
pénzügyi ütemtervet a hitel visszatörlesztésről, tervezetet a hitelszerződésről, a Felügyelő
Bizottság véleményezze a hitelfelvételt, illetve részletezve legyenek a garanciák.
Sági Tibor alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és újra tárgyalásra javasolja a képviselő-testület számára
az Észak-Borsodi Leader Unió Helyi Közösség Egyesület Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél
meglévő ingatlanfedezet ügyét.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Észak-Borsodi Leader
Unió Helyi Közösség Egyesület Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél meglévő ingatlanfedezetet
ügyének újratárgyalásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
66/2016.(VII.28.) számú határozat
Tárgy: Az Észak-Borsodi Leader Unió Helyi Közösség Egyesület
Takarékszövetkezetnél meglévő ingatlanfedezetet ügyének újratárgyalása

Sajóvölgye

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az ÉszakBorsodi Leader Unió Helyi Közösség Egyesület Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél meglévő
ingatlanfedezetet az alábbiak ismeretében újratárgyalja:
1.)
2.)
3.)
4.)

Pénzügyi ütemterv a szerződéses időszak alatt történő hitel visszatörlesztésről.
A hitelszerződés tervezetét.
Az Egyesület Felügyelő Bizottságának véleményét a hitelfelvételről.
Az Egyesület által felajánlott további garanciákat.
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A képviselő-testület további biztosítékként kéri, hogy az Egyesület legfőbb szerveibe, az
Elnökségbe és a Felügyelő Bizottságba tagot delegálhasson.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: alpolgármester

4. Tárgyalt napirend:
Egyebek
Sági Tibor alpolgármester:
Kormos Krisztián Polgármester Úr szabadságolásáról szeretném kérni a Tisztelt Képviselőtestület, hogy hozzunk döntést, mely szerint 2016. augusztus 1. napjától 2016. szeptember 9.
napjáig venné igénybe, második gyermeke születése alkalmából. Távollétében én
helyettesítem. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kovács Attila képviselő:
Természetesen támogatjuk.
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület Kormos Krisztián
Polgármester Úr szabadság engedélyével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
67/2016.(VII.28.) számú határozat
Tárgy: Kormos Krisztián polgármester szabadságának engedélyezése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Kormos
Krisztián polgármester 2016. augusztus 1-től 2016. szeptember 9-ig történő szabadság
kérelmét engedélyezi.
Felelős: alpolgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Sági Tibor alpolgármester az ülést
bezárta.
k.m.f.
Sági Tibor
alpolgármester

Kovács Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Pallagi László
jegyzőkönyv hitelesítő

