Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2017. május 30. 18.00 órától – 20.30 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kovács Attila képviselő
Kelemen Tünde 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
Dr. Rapcsok Balázs pályázati és jogi ügyintéző – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Papp Béla elnök – nem jelent meg
Orbán József elnök – nem jelent meg
Tankó Roland elnök – jelen van
Nagy Anett intézményvezető – nem jelent meg
Szántó Erika hatósági ügyintéző – jelen van
Hajdúné Murányi Tünde ügyvezető igazgató – jelen van
Ferencz László műszaki ügyintéző – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dorkó György és Kovács Attila képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Dorkó György és Kovács Attila képviselőket
jegyzőkönyv hitelesítőknek választotta.
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra. Egyetért-e az
elhangzott javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

2
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat a 2016. évi költségvetési zárszámadás jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
2. Javaslat közterületek és ingatlanok tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
3. Javaslat a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő létesítésének engedélyezéséről és az ezekért fizetendő díjakról szóló
rendelet módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
4. Tájékoztató a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért, Sportért Közalapítvány 2016.
évi tevékenységéről, jövőbeni lehetőségeiről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Papp Béla elnök
5. Tájékoztató a Borsodnádasdi Labdarúgók Sport Egyesülete 2016. évi tevékenységéről,
jövőbeni lehetőségeiről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Tankó Roland elnök
6. Tájékoztató a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2016. évi
tevékenységéről, jövőbeni elképzelésiről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Orbán József elnök
7. Tájékoztató a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról,
jövőbeni lehetőségeiről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Kovács Attila elnök
8. Javaslat a Nádasd Kft 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Hajdúné Murányi Tünde ügyvezető igazgató
9. Tájékoztató felújítási, karbantartási munkákkal kapcsolatban megtett intézkedésekről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Ferencz László műszaki ügyintéző
10. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
11. Javaslat az általános iskolás gyermekek nyári táborban történő részvételének
támogatására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Szántó Erika hatósági ügyintéző
12. Egyebek
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2016. évi költségvetési zárszámadás jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
Egy kardinális kérdés az alapszolgáltatási központ működése, amihez szociális normatívát is
teszünk hozzá, el kell gondolkozni a jövőbeni lehetőségekről. Ami jól működtethető az a
konyha, a házi segítésnyújtás egy húzó ágazat, viszont a családsegítés és gyermekjólét nem. A
tavalyi évben komoly összeg volt a közmunka önrész, itt egy kardinális dolog a táppénz. A
közmunkát a továbbiakban szükséges lesz csökkenteni, hiszen már most is nehéz létszámot
feltölteni dolgozni akaró emberekkel. A kultúra 17 M Ft-ba kerül nekünk, ehhez képest 3 M
Ft normatívát kapunk. Iparűzési adóból 18 M Ft érkezik az önkormányzathoz. A civilek
támogatása és a sport is egy meghatározó eleme a költségvetésünknek. Az ügyeletet működés
szempontjából szinte mi finanszírozzuk, ugyanis a társtelepülések még mindig nem fizetnek,
Arló kivételével. Az ügyelet orvoshiánnyal küzd. A működtetést fenn kell tartanunk. Akit
találunk helyettesítőként az másik három helyen dolgozik, általában Soós doktor és Hegedűs
doktornő vállalja a helyettesítést. Volt olyan eset, hogy nem tudtuk megoldani helyiekkel,
ismeretlen orvost kellett hívni, háromszoros áron jött el ügyelni. Az önkormányzatnak fel kell
vállalni bizonyos döntéseket, még ha negatív hatással bírnak is.
Dorkó György képviselő:
A megfelelő intézkedéseket mielőbb el kell kezdeni kidolgozni, minden irányban.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Az ügyelet kérdését nagyon át kell gondolni, az egy érzékeny pont.
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
2016. évi 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
2016. évi zárszámadás elfogadásával kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetési zárszámadásról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2. Tárgyalt napirend:
Javaslat közterületek és ingatlanok tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására
Burkovics Róbert jegyző:
Korábban már volt ilyen rendeltünk, viszont nem lehetett már alkalmazni, a felhatalmazást
adó jogszabályok megváltoztak. A szankció korábban hatályon kívül lett helyezve. Azokat a
lehetőségeket foglaltuk össze, amit az önkormányzat számára a törvényi szabályozás enged.
Problémaként jelent meg az elmúlt időszakban a hó és síkosság mentesítés, valamint a
fűvágás. Ez lett leszabályozva, itt az önkormányzat feladatai is megvannak fogalmazva.
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy beszéljék át melyek azok az utcák, amelyeket felvállal az
önkormányzat a fűvágás tekintetében a településkép javítása érdekében. Elsődlegesen a
közterületek rendbe tételéről hoztunk rendeletet, a magánszemélyek ingatlana egy másik
kérdés.
Dorkó György képviselő:
Utcajegyzéket is ki lehetne dolgozni.
Burkovics Róbert jegyző:
Javaslom, hogy első körben fogadjuk el a rendeletet, majd a következő ülésen döntsünk arról,
hogy a közfoglalkoztatott dolgozók mely utcákban vágják a füvet. Az utcajegyzék
elkészítésének a felelőseként Dorkó György és Kovács Attila képviselőket nevezném ki.
Kormos Krisztián polgármester:
A temető rendbe tétele a legfontosabb a fűvágás tekintetében. A fűvágás 2,6 M Ft-ba került
anyagköltségileg. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
közterületek és ingatlanok tisztántartásáról szóló rendelet megalkotását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
közterületek és ingatlanok tisztántartásáról szóló rendelet megalkotásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a városképet meghatározó utcákban történő
kaszálásról utcajegyzék készüljön a következő ülésre, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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44/2017.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Utcajegyzék kidolgozása a városképet meghatározó utcákban történő kaszálásra
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a városképet
meghatározó utcákban történő kaszálásra és gyommentesítésre utcajegyzék kerüljön
kidolgozásra.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: polgármester

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő létesítésének engedélyezéséről és az ezekért fizetendő díjakról szóló
rendelet módosítására
Burkovics Róbert jegyző:
Újból észrevételt tett a Kormányhivatal a rendelettel kapcsolatban, ugyanis mindenképpen
meg kell határozni, hogy az anyakönyvvezető a házasságkötés közreműködéséért díjat kér,
vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvényben meghatározott
szabadidőt.
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
házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
létesítésének engedélyezéséről és az ezekért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő testület az előterjesztés szerinti
házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
létesítésének engedélyezéséről és az ezekért fizetendő díjakról szóló rendelet módosításával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete
a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
létesítésének engedélyezéséről és az ezekért fizetendő díjakról szóló 4/2017.(III.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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4. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért, Sportért Közalapítvány
2016. évi tevékenységéről, jövőbeni lehetőségeiről
Kormos Krisztián polgármester:
Elnök Úr nem tud részt venni az ülésen. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért, Sportért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről,
jövőbeni lehetőségeiről szóló tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért, Sportért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről,
jövőbeni lehetőségeiről szóló tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2017.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért, Sportért Közalapítvány 2016. évi
tevékenységéről, jövőbeni lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Művelődésért, Kultúráért, Sportért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről, jövőbeni
lehetőségeiről szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

5. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Labdarúgók
tevékenységéről, jövőbeni lehetőségeiről

Sport

Egyesülete

2016.

évi

Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm Tankó Roland elnök urat ülésünkön. Tavalyi évben az idei év költségvetésének
terhére adtunk támogatást az egyesületnek. Átadom elnök úrnak a szót.
Tankó Roland elnök:
2016. augusztusában derült ki számunkra, hogy 2016. évre már nem számíthat az egyesület
önkormányzati támogatásra, ekkor már a 2016-2017-es szezonra történő nevezés megtörtént
és a bajnokság elkezdődött. Ezután az önkormányzathoz kérelemben jeleztem, hogy további
forrás híján nem biztosítható a működés, mivel a működési kiadások jelentős része nem
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számolható el a pályázatban. Az egyesület megkapta az 1.500.000 Ft támogatást az
önkormányzattól a 2017. évi támogatás terhére. Amennyiben évi 3.000.000 Ft önkormányzati
támogatás biztosított, fenn tudjuk tartani a megyei első osztályú tagságunkat. Ez a megyei
első osztályban az egyesület éves szintű működési költségeinek 20 %-át teszi ki. A 2017-es
évet a drasztikusan csökkenő önkormányzati támogatás miatt nagyon nehéz lesz
abszolválnunk, de tudomásul vesszük, hogy az önkormányzat lehetőségei is szűkülnek.
1.000.000 Ft lenne szükséges a 2017-18-as szezon őszének lefolytatásához, mivel a 2017-18as TAO pályázat elbírálása 2017. augusztusában várható. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy 500.000 Ft további működési támogatást szíveskedjenek részünkre biztosítani,
akár a 2018-as támogatásunk terhére is. Továbbra is keressük azokat a cégeket és
magánszemélyeket, akik az egyesület működési költségeit tovább tudnák mérsékelni.
Dorkó György képviselő:
A BOZSIK program milyen tevékenységre fordítható?
Tankó Roland elnök:
Négy korosztály van, mostantól azon múlik a támogatás, hogy a csapatok hány tornán
vesznek részt. Tíz torna van minden korosztálynak, 25.000 Ft jár egy részvételért. Egy
tornáért 10-15.000 Ft támogatás jár, mivel utazási költségek is vannak. Az MLSZ
igazgatójával történt konzultációt követően összeállítottam egy pályázati anyagot, amely
eredményeként komoly infrastrukturális fejlesztést szeretnénk megvalósítani, amely szorosan
csatlakozik az ún. „Zöld város kialakítása” pályázati programhoz. Konkrétan egy
locsolórendszerrel és világítással ellátott, nagyméretű füves pályát szeretnénk építeni a
városközpontban lévő régi salakos pálya helyére, melyhez egy kiszolgáló épület is tartozna.
Itt nem szükséges önrész, elnyerésére jó eséllyel pályázunk.
Dorkó György képviselő:
A zöld város projektbe mennyire fér bele? Fizikálisan elfér még az a komplexum, amire az
egyesület akar pályázni? Ebből mivel az egyesület pályázik önkormányzati területre, az a
későbbiekben hogyan fog működni? Mi a Rákóczi úti sportpálya szinte egészét fel fogjuk
újítani pályázat keretén belül.
Kormos Krisztián polgármester:
A telepi BASE pálya a jelen kor szempontjából hosszú távon nehezen fenntartható. Az látszik
a mérkőzések alkalmával, hogy elég gyér az érdeklődés. Ez annak is köszönhető, hogy nem
túl jó periférián van. Ami a telepi pálya ellen van, az az infrastruktúra. Én külön
megköszönöm elnök úrnak az elmúlt években végzett munkáját, amit önként társadalmi
munkában végez, más helyeken ezt honorálják. Úgy gondolom megérdemel az ügy egy
átgondolást. Nagy kérdés, hogy van-e annyi pénzünk, hogy a BLASE-t tovább működtessük.
Az anyagban részletesen le van írva mi történt az elmúlt időszakban és hogy mik az
elképzelések. Kérdésként merül fel az is, hogy amennyiben nyerne az egyesület ezen
pályázaton, az önkormányzat tudná-e működtetni a későbbiekben. A legfontosabb kérdés,
hogyan tovább pénzügyi értelemben, működés szempontjából.
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető:
A zöld várossal kapcsolatban mondanék néhány információt. Úgy gondolom, hogy bármilyen
szervezet, bármilyen fejlesztést szeretne ide Borsodnádasdra hozni, azt támogatni kell.
Középpályás műfüves focipályát terveztünk, területileg hogyan fér el egymás mellett a kettő
azt nem tudom megmondani. Geodéziai felmérést kell készíteni, méréseket kell végezni. Az
átcsoportosítás elvileg megoldható, bár most jelenleg támogatási szerződés kötés alatt
vagyunk, ami azt jelenti, hogy a pályázatban beadott összegekről és tevékenységekről kötünk
most szerződést. Ütemezés szerint 2019. júniusáig van a projekt befejezése megtervezve, ami
módosítható. Ha jelezzük a támogató szervezet felé, hogy egy másik forrásból ugyanarra a
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területre meg tudunk valósítani hasonló fejlesztést, amit helyettesíteni fog az új fejlesztés, az
arra fordított költségeket át kell csoportosítani. Vagy megvalósítjuk ugyanazt egy másik
helyszínen.
Burkovics Róbert jegyző:
Arra figyeljünk oda, hogy ez nehogy a telepi pálya rovására menjen. A telepi pályán úgymond
vagyongyarapodás történt, TAO pénzből, ami dicséretes, a BLASE-nak köszönhető. Két
létesítmény fenntartása nem egyszerű dolog.
Tankó Roland elnök:
A TAO-ban lehet pályázni arra, hogy a BLASE bérbe veszi az önkormányzattól a
létesítményt.
Kormos Krisztián polgármester:
Nem tervekre pályázunk, hanem a kiviteli költségkalkulációra, az indikátorokat kötelességünk
tartani. Elhangzott, hogy 1.500.000 Ft-ot 2016-ban a 2017. évi költségvetés terhére átutaltunk
az egyesületnek, az idén már csak 1.500.000 Ft-ja maradt a BLASE-nak, ami nagyon
szűkösen elég az első félévre. A kérdés, hogyan tovább?
Tankó Roland elnök:
Ha éves szinten meglenne a 2.500.000-3.000.000 Ft, tudna működni hosszú távon az
egyesület. Mérlegelni kell, hogy szükség van-e az egyesületre, vagy sem.
Kormos Krisztián polgármester:
Az hogy Roland ilyen helyzetbe került, az vállalhatatlan, vagy igent, vagy nemet kell
mondanunk.
Burkovics Róbert jegyző:
A költségvetésbe beállítottunk 1.500.000 Ft-ot, ebből eddig 500.000 Ft-ot adtunk át és ezen
felül még kellene 500.000 Ft. Most nem az a kérdés, hogy szükség van-e a BLASE-ra, hanem
hogy honnan teremtsük meg rá a pénzt.
Tankó Roland elnök:
Most azonnal kellene 500.000 Ft, július, augusztus és szeptemberben pedig 1.000.000 Ft.
Kormos Krisztián polgármester:
A BLASE 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Labdarúgók Sport Egyesülete 2016. évi tevékenységéről, jövőbeni
lehetőségeiről szóló tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Labdarúgók Sport Egyesülete 2016. évi tevékenységéről, jövőbeni
lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2017.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsodnádasdi Labdarúgók Sport Egyesülete 2016. évi tevékenységéről,
jövőbeni lehetőségeiről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy elfogadja a
Borsodnádasdi Labdarúgók Sport Egyesülete 2016. évi tevékenységéről, jövőbeni
lehetőségeiről szóló tájékoztatót.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

6. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2016. évi
tevékenységéről, jövőbeni elképzelésiről
Kormos Krisztián polgármester:
Elnök Úr jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Aránytalanul nagy terhet vállal
Borsodnádasd ebben a közalapítványban, átstrukturálnánk az egészet. A tavalyi évben úgy
kaptunk 650.000 Ft-ot a Nádasd települések találkozójára, hogy mi fizettük a legmagasabb
tagdíjat négy éven keresztül, viszont Csallóköznádasd nem fizetett. Egységes tehervállalásban
állapodtunk meg, mindenki 250.000 Ft-ot fizet tagdíjként, Csallóköznádasd nem vállalta ezt
az összeget. Egy fő rendezvény van, a Nádasd találkozó, ami az idén Csallóköznádasdon lesz,
30 fő vehet részt településenként. Nehezményeztem, hogy nem kaptunk tagdíjat tőlük. Meg
kell vizsgálni a pályázati lehetőségeket.
Kelemen Tünde képviselő:
Lehet, hogy illúzió romboló vagyok, de szükség van erre? Pénzügyi szempontból vizsgáljuk
meg. Ha arról beszélünk, hogy csökkentsük a költségeket, erre is kell gondolni. Örülök, hogy
szépen működik az alapítvány. Tulajdonképpen Borsodnádasd jelentős részét nem érinti ez a
találkozó, jobban örülnék, ha Nádasd pénzét helyben költenénk el, fölösleges pénz
kidobásnak tartom. Ezt a pénzt valóban Borsodnádasd javára tudnánk fordítani és ezt is kell
tennünk.
Kormos Krisztián polgármester:
Az elvvel teljesen egyetértek, a döntést mi hozzuk. Van egy delegáció, aki dönt, úgymond
pénz nélkül, mert a pénzre nincsen ráhatása. Ha úgy gondoljuk, hogy ebben az ügyben
lépjünk, ezt időben jeleznünk kell.
Dorkó György képviselő:
Én a beszámolóba beleírnám, hogy Borsodnádasd 480.000 Ft-ot hozzátett a Nádasd
települések találkozójához, hogy tisztán lássák a helyzetet.
Kelemen Tünde képviselő:
Javaslom, hogy próbáljunk meg ebben az ügyben lépni és gondolkodjunk el a további
működésről.

10
Pallagi László képviselő:
Nyilvánvaló, hogy a célunk a költség csökkentés. Egyetértek Képviselő Asszonnyal abban,
hogy nem létszükséglet ez a találkozó Borsodnádasdnak. 20 évvel ezelőtt, amikor ez az
alapítvány létrejött, teljesen mások voltak a társadalmi viszonyok. Én nem javaslom a
kapcsolatot megszüntetni.
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető:
Nincs egy kézben a dolog, nincs aki vezeti és feladatot tűz ki a szervezet elé. Kérdés, hogy
mennyit ér az önkormányzatnak az, hogy jó hírét viszi ez a találkozó a világban.
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
„Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről,
jövőbeni elképzelésiről szóló tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről,
jövőbeni elképzelésiről szóló tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2017.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2016. évi
tevékenységéről, jövőbeni elképzelésiről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy elfogadja a
Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről, jövőbeni
elképzelésiről szóló tájékoztatót.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

7. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról,
jövőbeni lehetőségeiről
Kormos Krisztián polgármester:
Elnök Urat kérdezem, van-e szóbeli kiegészítése a beszámolóhoz?
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Kovács Attila elnök:
Tavaly 400.000 Ft-ot nyertünk pályázaton, idén 500.000 Ft-ra pályáztunk.
Kormos Krisztián polgármester:
Ma volt nálam Szentkirályi László, az ÖTE munkájának elismeréseként a megyében a
Borsodnádasdi ÖTE fog kapni egy autót. Kategória váltás lesz, a kettesből az egyes
kategóriába lép az ÖTE, ez egy jó lehetőség a pályázati világban. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról, jövőbeni lehetőségeiről
szóló tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról, jövőbeni lehetőségeiről
szóló tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 5 igen, 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2017.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról,
jövőbeni lehetőségeiről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy elfogadja a
Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról, jövőbeni lehetőségeiről
szóló tájékoztatót.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

8. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Nádasd Kft 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön Hajdúné Murányi Tünde ügyvezető igazgató asszonyt. A Felügyelő
Bizottság megtárgyalta, a bizottsági tagok Dorkó György, Szkálosi László és Kóczián Tamás
voltak. Átadom ügyvezető igazgató asszonynak a szót.
Hajdúné Murányi Tünde ügyvezető igazgató:
Kiegészítésként szeretném elmondani, hogy a kiegészítő mellékletet elkészítettem, de a
beszámolónak már nem része, nem kell beküldeni a cégbíróság felé.
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Dorkó György képviselő:
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére
Nádasd Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A kút amortizációja volt kérdés az
ülésen, viszont ez a mi tulajdonunk, valamint felmerültek kérdések a molnárkalács
értékesítéssel kapcsolatban, ennek a költség vonzatait tisztázni kell.
Burkovics Róbert jegyző:
Bizonyos kapacitást mindig tartani kellene, hogy azt tudjuk finanszírozni.
Kormos Krisztián polgármester:
A coop most kötötte le a kapacitásunk egy részét. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném
a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Nádasd Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Nádasd, Kft. 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2017.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Nádasd Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy elfogadja a
Nádasd Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

9. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató
felújítási,
intézkedésekről

karbantartási

munkákkal

Kormos Krisztián polgármester:
Az anyag elkészült, van-e szóbeli kiegészítés?
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.

kapcsolatban

megtett
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Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
felújítási, karbantartási munkákkal kapcsolatban megtett intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
felújítási, karbantartási munkákkal kapcsolatban megtett intézkedésekről szóló tájékoztatóval,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
50/2017.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a felújítási, karbantartási munkákkal kapcsolatban megtett intézkedésekről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a karbantartási
és felújítási munkavégzésről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

10. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről
Kormos Krisztián polgármester:
Minden évben elkészül a hivatal működéséről szóló tájékoztató, az idei évben is megtörtént.
Burkovics Róbert jegyző:
Elmondható, hogy jól működik az önkormányzat. A létszámot úgy töltjük fel hivatalon belül,
hogy pályázati forrásokat vonunk be.
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
Polgármesteri Hivatal működéséről szóló tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Polgármesteri Hivatal működéséről 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:
51/2017.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztatás a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal működéséről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal működéséről szóló tájékoztatót a melléklet szerint
elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

11. Tárgyalt napirend:
Javaslat az általános iskolás gyermekek nyári táborban történő részvételének
támogatására
Kormos Krisztián polgármester:
Közeledik a nyári szünet, a dolgozó szülőknek nagy gond, miként szervezik meg a gyermekek
nyári nappali, munkaidőben történő felügyeletét. A Hunnai Gyermekei Tábor vezetője kereste
meg önkormányzatunkat, hogy volna táborozási lehetőség.
Szántó Erika hatósági ügyintéző:
Nyáron is felügyeletet kell biztosítani a szünidős gyermekeknek, harmadik éve van az
alapszolgáltatási központban nyári táborozási lehetőség. Azokat a gyerekeket, akik ebben a
táborban vesznek részt, le lehetne vinni egy napra a Hunnia táborba Ózdra, ahol kézműves
foglalkozások is lesznek. Nagy az érdeklődés e tábor iránt, főleg a Dunántúlról.
Pallagi László képviselő:
Ha nincsen sok gyerek, két napot is támogathatunk.
Dorkó György képviselő:
Állapítsunk meg egy keretösszeget, 100.000 Ft-ot a szociális előirányzat terhére.
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
általános iskolás gyermekek nyári táborban történő részvételének támogatását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
általános iskolás gyermekek nyári táborban történő részvételének támogatásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2017.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Az általános iskolás gyermekek nyári táborban történő részvételének támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy támogatja
az általános iskolás gyerekek nyári táborban történő részvételét.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat 2016-ban 4 pályázatot nyújtott be a Terület-és Településfejlesztési Operatív
Program keretében, melyet meg is nyertünk az alábbiak alapján. Az óvoda bővítésére
206.311.917 Ft-ot, zöld infrastruktúra fejlesztésre 449.600.000 Ft-ot, kerékpárutak építésére
és felújítására 80.893.729 Ft-ot és energetikai fejlesztésre 68.914.700 Ft-ot. A közbeszerzési
tevékenységekhez lebonyolítót kell kiválasztanunk, ajánlatokat kértünk be, az ajánlatok az
előterjesztésben megtalálhatók. A legkedvezőbbet a Kroda Kft. adta. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
TOP-1.4.1-15, TOP-2.1.2-15, TOP-3.1.1-15, TOP-3.2.1-15 projektek keretében a
közbeszerzési tevékenységek lebonyolítójának kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031 „A Mesekert Óvoda bővítése Borsodnádasdon” című projekt
keretében a közbeszerzés tevékenység lebonyolítójának kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
Kormos Krisztián: igen,
Dorkó György igen,
Pallagi László igen,
Dr. Hegedűs Zsuzsanna igen,
Kelemen Tünde igen,
Kovács Attila igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2017.(V.30.) számú KT határozat
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Tárgy:

a TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031 „A Mesekert Óvoda bővítése Borsodnádasdon”
című projekt keretében a közbeszerzés tevékenység lebonyolítójának kiválasztása

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a TOP-1.4.1-15BO1-2016-00031 „A Mesekert Óvoda bővítése Borsodnádasdon” című projekt keretében a
közbeszerzési tevékenység beszerzésére lefolytatott eljárást eredményesnek tekinti. A
közbeszerzési tevékenység elvégzésével kapcsolatban nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb
összegű ajánlatot adó KRODA Pályázati Tanácsadó Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u.
17.).
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződés
megkötésében eljárjon.
Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 „Zöld
infrastruktúra fejlesztés Borsodnádasdon” című projekt keretében a közbeszerzés
tevékenység lebonyolítójának kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
Kormos Krisztián: igen,
Dorkó György igen,
Pallagi László igen,
Dr. Hegedűs Zsuzsanna igen,
Kelemen Tünde igen,
Kovács Attila igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
54/2017.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy:

a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 „Zöld infrastruktúra fejlesztés Borsodnádasdon”
című projekt keretében a közbeszerzés tevékenység lebonyolítójának kiválasztása

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a TOP-2.1.2-15BO1-2016-00010 „Zöld infrastruktúra fejlesztés Borsodnádasdon” című projekt keretében a
közbeszerzési tevékenység beszerzésére lefolytatott eljárást eredményesnek tekinti. A
közbeszerzési tevékenység elvégzésével kapcsolatban nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb
összegű ajánlatot adó KRODA Pályázati Tanácsadó Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u.
17.).
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződés
megkötésében eljárjon.
Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen
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Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015
„Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon” című projekt keretében a közbeszerzés
tevékenység lebonyolítójának kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
Kormos Krisztián: igen,
Dorkó György igen,
Pallagi László igen,
Dr. Hegedűs Zsuzsanna igen,
Kelemen Tünde igen,
Kovács Attila igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
55/2017.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy:

a
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015
Borsodnádasdon” című projekt
lebonyolítójának kiválasztása

„Kerékpárutak
építése
és
felújítása
keretében a közbeszerzés tevékenység

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a TOP-3.1.1-15BO1-2016-00015 „Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon” című projekt
keretében a közbeszerzési tevékenység beszerzésére lefolytatott eljárást eredményesnek
tekinti. A közbeszerzési tevékenység elvégzésével kapcsolatban nyertes ajánlattevő a
legalacsonyabb összegű ajánlatot adó KRODA Pályázati Tanácsadó Kft. (3527 Miskolc,
Bajcsy-Zs. u. 17.).
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződés
megkötésében eljárjon.
Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00036
„Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon” című projekt keretében a közbeszerzés tevékenység
lebonyolítójának kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
Kormos Krisztián: igen,
Dorkó György igen,
Pallagi László igen,
Dr. Hegedűs Zsuzsanna igen,
Kelemen Tünde igen,
Kovács Attila igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
56/2017.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy:

a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00036 „Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon” című
projekt keretében a közbeszerzés tevékenység lebonyolítójának kiválasztása

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a TOP-3.2.1-15BO1-2016-00036 „Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon” című projekt keretében a

18
közbeszerzési tevékenység beszerzésére lefolytatott eljárást eredményesnek tekinti. A
közbeszerzési tevékenység elvégzésével kapcsolatban nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb
összegű ajánlatot adó KRODA Pályázati Tanácsadó Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u.
17.).
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződés
megkötésében eljárjon.
Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Borsodnádasd településrendezési eszközeit felül kell vizsgálni, ehhez tervező kiválasztása
szükséges. Ajánlatokat kértünk be, a legkedvezőbbet a LA-URBE Építésziroda Kft. adta
6.500.000 Ft nettó értékkel. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
„Borsodnádasd településrendezési eszközeinek felülvizsgálata” tárgyban, a tervező
kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a „Borsodnádasd
településrendezési eszközeinek felülvizsgálata” tárgyban, a tervező kiválasztásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
57/2017.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: „Borsodnádasd településrendezési eszközeinek felülvizsgálata” tárgyban, a tervező
kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a város
településrendezési eszközeit felülvizsgálja, melyhez a Településfejlesztési Koncepció (TK),
Településszerkezeti
Terv
(TSZT),
Helyi
Építési
Szabályzat
(HÉSZ)
felülvizsgálatával/elkészítésével, valamint az ezekhez szükséges megalapozó- és egyéb
vizsgálatok, hatástanulmányok, partnerségi egyeztetések, tervezői feladataival az
összességében legelőnyösebb ajánlatot adó LA-URBE Építésziroda Kft-t (1094 Budapest,
Tűzoltó u. 21.) bízza meg.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a településtervezői szerződés megkötésére,
és a felülvizsgálat során szükséges döntési javaslatok kidolgozására.
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Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen

Kormos Krisztián polgármester:
Településképi arculati kézikönyvről elkészítéséről kell döntenünk, jogszabály írja elő. 2017.
szeptember 30-ig kötelező elkészítetni. Ajánlatot kértünk be, érkezett is. Azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy a 10.000 fő alatti lakosságszámú településeket 1.000.000 Ft-tal megtámogatják.
Ebben lehetne leszabályozni a település arculatot érintő kategóriákat, helyi védettségi
dolgokat. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
„Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és településképi rendelet jóváhagyandó
munkarészeinek elkészítése” tárgyban, a tervező kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a „Településképi Arculati
Kézikönyv (TAK) és településképi rendelet jóváhagyandó munkarészeinek elkészítése”
tárgyban, a tervező kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
58/2017.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: „Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és településképi rendelet jóváhagyandó
munkarészeinek elkészítése” tárgyban, a tervező kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a város
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és településképi rendelet jóváhagyandó
munkarészeinek elkészítésével, valamint az ezekhez szükséges megalapozó- és egyéb
vizsgálatok, hatástanulmányok, partnerségi egyeztetések, tervezői feladataival az
összességében legelőnyösebb ajánlatot adó LA-URBE Építésziroda Kft-t (1094 Budapest,
Tűzoltó u. 21.) bízza meg.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a településtervezői szerződés megkötésére,
és a felülvizsgálat során szükséges döntési javaslatok kidolgozására.
Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen
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Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Budaberke utca 7. szám alatt található egy romos ingatlan, akinek a tulajdonosa
megkeresett bennünket, hogy 1.000.000 Ft értékben ideadnák nekünk, amit mi soknak
találunk. Felajánlanánk nekik 700.000 Ft körüli összeget, amiért megvásárolnánk az ingatlant.
Fel kell ajánlani az ingatlan tulajdonosának ezt az összeget, meglátjuk mit szól hozzá. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Budaberke út 7. szám alatti ingatlan ügyével kapcsolatos döntést.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy az
Budaberke út 7. szám alatti ingatlan megvásárlására 700.000 Ft keretösszeget határoz meg,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
59/2017.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Budaberke út 7. szám alatti ingatlan ügye
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasd
belterület 703 hrsz-ú, „kivett munkásszálló” művelési ágú 520 m2 területű, Borsodnádasd,
Budaberke út 7. szám alatti ingatlant 700.000 Ft-ért megvásárolja a jelenlegi tulajdonostól.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az ingatlan adásvételével kapcsolatos
szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. június 30.

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A kisebb rendezvények esetében a nyersanyagköltség már nem fedezi a konyhán felmerülő
kiadásokat, emiatt a 10 évvel ezelőtt megállapított díjakat célszerű lenne felülvizsgálni. Az
intézményvezető asszony összesítő táblázatot készített, mely tartalmazza a nyersanyagköltség
összegét, az ebből számított térítési díjakat és a rezsiköltség háromféle %-ban megemelt
számításával tervezett térítési díjak lehetséges összegét a különböző menük vonatkozásában.
Dorkó György képviselő:
Javaslom a határozati javaslatban lévő konyha által nyújtott étkeztetést tartalmazó szolgáltatás
díja, a ténylegesen felhasználásra került nyersanyagköltség és annak 250 %-ban megállapított
rezsiköltség együttes összegét elfogadni.
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Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolj a képviselő-testület számára a
Központi Konyha által nyújtott szolgáltatások díjának meghatározását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Központi Konyha
által nyújtott szolgáltatások díjának meghatározásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2017.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Központi Konyha által nyújtott szolgáltatás díjainak meghatározása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Központ
Konyha által nyújtott étkeztetést is tartalmazó szolgáltatás díja, a ténylegesen felhasználásra
került nyersanyagköltség és annak 250 %-ban megállapított rezsiköltség együttes összege
legyen, 1 fő igénybevevő személyre számítva.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2017.június 01-től visszavonásig

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A 2017-es költségvetésben 4 M Ft van beállítva a Molnárkalács Fesztiválra. A domaházi
citerazenekar még nincsen lefixálva. 470.000 Ft a hangosítás, színpaddal együtt. Pénteken a
Viva furulya együttes műsorával és a Mű-vész-hely előadásával kezdünk. Szombaton az
alábbi műsorokkal kedveskedünk a fesztiválra látogatóknak, Kis Kata Zenekar
néptáncegyüttes, egri fertálymesterek, szentdomonkosi palóc fonó hagyományőrző együttes,
mikófalvi hagyományőrzők, őszirózsák nyugdíjas klub, folk betyárok, mezőkövesdi matyó
népművészeti egyesület, bárkaszínpad, tombolahúzás, Csík Zenekar és tűzijáték.
Dorkó György képviselő:
Javaslom, hogy a hazahívogatónál regisztrációs díjat szedjünk, ami 1500 Ft.
Kelemen Tünde képviselő:
A Csík Zenekarnak szüksége van egy másfél órás felállásra, tehát abban az időpontban nem
lehet a színpadot használni. Arra az időpontra olyan akciót kell szervezni, ami a színpadot
nem érinti. Ez lenne a Bárka Színpad és a tombola.
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Kormos Krisztián polgármester:
Intézményvezető Asszonyt felkérem, hogy Sági Tibivel és Kelemen Tündivel egyeztessen a
végleges programot illetően. Legkésőbb a jövő héten a plakátot el kell készíttetni.

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

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Dorkó György
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Kovács Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

