Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2017. augusztus 30. 16.00 órától – 18.00 óráig a
Képviselő-testület rendkívüli ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
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
Dr. Rapcsok Balázs pályázati és jogi 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 Kelemen Tünde 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 Kelemen Tünde 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:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői megbízásának
meghosszabbítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
2. Javaslat a Borsodnádasdi Labdarúgó Sport Egyesület támogatására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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3. Javaslat a TOP-1.2.1-16 – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés konstrukció keretében Óbükk látogató- és élményközpont
létrehozása Borsodnádasdon című pályázat benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
4. Javaslat az EFOP-1.8.2-17 – Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó
fejlesztése - alapellátás fejlesztése konstrukció keretében Praxisközösség létrehozása
Borsodnádasdon és térségében című pályázat benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
5. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői megbízásának
meghosszabbítására
Kormos Krisztián polgármester:
A jelenlegi intézményvezetőnek Érsekné Tokár Diánának augusztus 31-én lejár a megbízása,
hosszabbítani szükséges. Az intézményvezető szükséges ahhoz, hogy normatívát kapjunk. Az
eddigi pályázati kiírásból az derült ki, hogy nincs valójában alkalmas jelentkező. Vannak
problémák az egyes programok szervezésében, mint például volt probléma augusztus 20-án is
a hangosítás terén. Javaslom, hogy december 31-ig hosszabbítsuk meg a megbízását.
Dorkó György képviselő:
Sok kritika éri a Közösségi Házat a lakosság részéről.
Kelemen Tünde képviselő:
Már nem az első alkalom, hogy nemzeti ünnepen nincsenek a zászlók kitéve a településen.
Figyeljünk már erre oda.
Kovács Attila képviselő:
Ki voltak téve végig a településen. Mocsolyásra nem jutott csak egy pár darab, de a város
többi részén kint voltak. Kevés zászlónk van, szükséges lenne vásárolni.
Kelemen Tünde képviselő:
Elnézést kérek.
Burkovics Róbert jegyző:
A jövő évben érdekeltségnövelő pályázatba be lehet venni a zászlókat is.
Sági Tibor alpolgármester:
Az ügyeket vinni kell tovább és mivel jelenleg nem tudjuk másképp megoldani ezt a
problémát, javaslom, hogy szavazzuk meg. Azt is javaslom, hogy ne december 31-ig, hanem
január 31-ig hosszabbítsunk, mert belesik a szilveszter és a kultúra napja is.
Kormos Krisztián polgármester:
Lehetséges, semmi akadálya. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Érsekné Tokár Diána Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
megbízásának meghosszabbítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület Érsekné Tokár Diána
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői megbízásának módosításával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
72/2017.(VIII.30.) számú KT határozat
Tárgy: Érsekné Tokár Diána Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
megbízásának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Érsekné Tokár
Diána Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezető megbízását a
korábbi feltételeknek megfelelően - a 77/2016.(VIII.23.) számú KT határozat értelmében 2017. szeptember 1. napjától 2018. január 31. napjáig hosszabbítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Labdarúgó Sport Egyesület támogatására
Kormos Krisztián polgármester:
Elnök Úr megkeresett bennünket azzal kapcsolatban, hogy elég nagy a baj. Olyan időszak van
a sport életében, amikor is szezon kezdés van. Azt a kijelentést, amit a nyáron tett itt előttünk,
hogy évi 2 M Ft-os támogatással úgy gondolja, hogy végig tudja vinni a BLASE-val, tartja is,
csak ugye a TAO-s rendszer és a szezon kezdés nem egyszerű. Megnéztük, a költségvetésben
2 M Ft van elkülönítve, amiből tavalyi évben odaadtunk nekik 1,5 M Ft-ot az idei
költségvetés terhére, valamint az idén már adtunk 500 e Ft-ot. Én támogatom Elnök Úr
kérését. Nem kevés pénzt adtunk nekik eddig, de segítés nélkül nem tudnának működni.
Sági Tibor alpolgármester:
A költségvetésben be van állítva nekik 2 M Ft. Tavaly ebből megszavaztunk 1,5 M Ft-ot az
idei 2 M Ft terhére, valamint 500 e Ft-ot adtunk nekik májusban, amiből az következik, hogy
elfogyott a pénz, amit az idei évre beterveztünk.
Kormos Krisztián polgármester:
Igen, a költségvetésben beállított 2 M Ft-on felül kellene még 500 e Ft-ot adni részükre.
Elnök Úr azt mondta, hogy 2,5 M Ft-tal az idei évet végigviszi. Ígéretet tett arra, hogy a jövő
évre betervezett 2 M Ft elég lesz.
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Sági Tibor alpolgármester:
A költségvetés készítésekor már megy a bajnokság és pont a félidőben van. Ha akkor hozunk
egy drasztikus döntést, akkor automatikusan megszűnik a csapat, ezt tavaly is átbeszéltük. Ha
úgy döntünk, hogy odaadjuk az 500 e Ft-ot, arra vállalunk kötelezettséget, hogy a következő
szezont végig fogjuk finanszírozni. Én javaslom, hogy adjuk oda a jövő évi 2 M Ft terére.
Tavaly már kértük, hogy valami történjen, mert ha nem történik semmi a szitu mindig
előadódik. Mi megértjük az ő problémáját és segítünk is neki, viszont az a kérdés, hogy
meddig tudjuk ezt az ügyet magunk előtt tolni. A megoldás, amiről már beszéltünk is, hogy
visszább kellene lépniük. Ki kellene számolni, hogy olcsóbban működnének-e egy osztállyal
lejjebb. Valahogy le kell zárni ezt az ügyet, de ezzel nem zárjuk le, ezzel nekik adunk mozgás
teret, hogy igen mögöttük állunk. Amíg én itt vagyok meg fogom szavazni a költségvetésben
nekik a támogatást a működéshez. Át kell gondolniuk, hogy mit bír az egyesület
önkormányzati segítséggel, mert enélkül „nem élnek”. Borsodnádasd nem engedheti meg,
hogy a BLASE ezt a bajnokságot félbe hagyja. Egyszer azt kell majd mondanunk, hogy nem
és nem azért, mert nem szeretjük a BLASE-t.
Pallagi László képviselő:
Elnök Úr azt mondta, hogy más irányba is érdeklődnek, máshonnan is próbálnak támogatást
kérni, ez az év eldönti, hogy tudnak-e emellé tenni valamit, vagy nem. Tudomásul kell venni,
hogy az amatőr sport nem a pénzről szól.
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
Borsodnádasdi Labdarúgó Sport Egyesület támogatását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a BLASE
támogatásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
73/2017.(VIII.30.) számú KT határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Labdarúgó Sportegyesület támogatás kérésének elbírálása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Borsodnádasdi
Labdarúgó Sportegyesület kérelmét és döntött abban, hogy 500.000 Ft működési költséget
előfinanszíroz a 2018. évi támogatás terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a TOP-1.2.1-16 – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés konstrukció keretében Óbükk látogató- és élményközpont
létrehozása Borsodnádasdon című pályázat benyújtásának jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
Korábban a Petőfi téri Művelődéi Házban egy bentlakásos idősotthon tervét álmodtuk meg,
amiről időközben kiderült, hogy nem kivitelezhető, mert extra profitot termelő tevékenység.
Nagyon sokat gondolkozunk azon, hogy milyen tevékenységet kellene a telepi városrészre
vinni, mert a TOP egyéb forrásaink mind a falusi városrész központjába orientálódik. Az
elmúlt időszakban komoly nyomás ért minket a volt Kaszinó épületét illetően, jogos is az
elvárás, viszont semmit nem tudunk tenni, hiszen nem a miénk az épület. Önkormányzati
beruházásokat olyan ingatlanra, ami nem a miénk, nem lehet eszközölni. A Petőfi Művelődési
Házba egy látogatói élményközpontot álmodtunk meg, ami gyakorlatilag inkább a környék
látnivalóit mutatja be mindenféle szempontból. A Bükki Nemzeti Park égisze alatt létrejött a
Bükk Vidéki Geopark, ami egy önkormányzatokat felölelő hálózati rendszer. Az épület fel
van mérve, a tervezés szempontjából ez nagyon fontos. Arra próbáltunk törekedni, hogy a
mostani állapothoz képes a legkisebb műszaki tartalommal hogyan lehet ezt megoldani. Arra
gondoltunk, hogy próbáljunk meg egy virtuális irányt felvenni, ahol meg lehet a kor
technológiáját mutatni, meg lehet fogni elsősorban a fiatalabb generációt. Működtetés
szempontjából a mostani ismeretink szerint az egyetlen reális esélyünk az Erzsébet
táboroknak az idehozatala egy-egy napra. A pályázatot benyújtottuk 100 % támogatással, a
kérdés az, hogy ez támogatott lesz-e, vagy sem, a döntést október környékére ígérik. A Petőfi
tér ezen része megújulna, viszont továbbra is ott marad a Kaszinó, a munkásszálló, a gyár,
ami éppen nem a miénk, de elcsúfítják a teret. Ami rajtunk múlik és amit tudunk, tegyünk
meg annak érdekében, hogy fejlődjön az a városrész is.
Pallagi László képviselő:
Én nem tudtam erről a dologról, most hallok róla először.
Sági Tibor alpolgármester:
Én tudtam róla, Mariannal nekünk közel háromnegyed órás telefonbeszélgetésünk volt,
amikor is egyikünk másikunk fűzte a gondolatokat, kértétek a segítségemet ebben az ügyben.
Én javasoltam is, kifejezetten megtisztelő számomra, hogy ez az Óbükkos vonal győzött a
dologban, amit javasoltam. Magam részéről én kifejezetten köszönöm, jól is esik, hogy
megértettétek azokat az érveket, ami alapján azt mondtam, hogy a gyár történetnek már
semmi értelmét nem láttam. Ha megújul a Jegyzői Ház, úgyis lesz majd annak. Azt nem
értékelem viszont, ha beadunk egy pályázati anyagot június végén, az miért augusztus végén
kerül a képviselők elé? A kritikám első vonala az lenne, hogy ami ebben az anyagban le lett
írva, abban van egy csomó olyan dolog, amiben testületnek kellett volna döntenie. Az
anyaggal kapcsolatban Mariann elmondta, hogy sietni kellett, nyár van, ezt is figyelembe
kellett venni. Egy tartalmas, terjedelmes anyagról van szó. Azt mindenképpen pozitívként
értékelem, hogy a Petőfi Művelődési Házzal akarunk valamit kezdeni. Én nemrég jártam az
Ózdi Filmtörténeti Élményparkban, ez picit annak a másolata. Nem tudom, hogy szabad-e ezt
így megépítenünk 14 km-re Ózdtól. Mondom a kifogásaimat. Az van az anyagban, hogy mi
vállaljuk, hogy öt embert foglalkoztatunk. Polgármester Úr kettőt mondott, akik valóban
közcélúban mehetnek, de legalább kettőnek szakembernek kell lennie. Jó lett volna ezt
valamilyen szinten átbeszélni, mert ez egy olyan kötelezettségvállalás, ami hosszú időre
mutat, hiszen 2019. ápriliséban kezdődik és 2021-ben végződik, onnantól jön a fenntartási
időszak. Tíz évre előre határozzuk meg a település dolgát.
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Kormos Krisztián polgármester:
Az, hogy idegen szakembereket is be kell vonnunk, az a pályázati nyelvezetnek a sajátossága,
másrészt a szétcsúszottság miatt is történt. A mai világban konzekvens döntést hozni, az a
legnagyobb kihívás. Én is azt gondolom és teljes erőnkkel azon vagyunk, hogy valamit
kezdeni kell a telepi városrésszel. Viszonylag rövid időnk volt ezt végig gondolni. Az, hogy a
működés mennyire lesz rentábilis, azt nagyjából látni lehet. Egy ekkora méretű épületet
rentábilisen működtetni úgy gondolom napi szintű kihasználtság kell. Sajnos rohamosan épül
le a telep, valami megoldást találni kell és jelen ismereteink szerint ez az egyetlen esélyünk.
Az, hogy egy ilyen turisztikai látogató központ rentábilisen működtethető-e, abban nekem is
vannak kétségeim, de meg kell próbálni.
Dorkó György képviselő:
Annak idején, amikor a molnárkalács sütő gépre pályáztunk, akkor sem tudtuk, lesz-e bevétel
belőle, mégis megpróbáltuk. Más lehetőség nem igazán mutatkozik arra, hogy a Petőfi
Művelődési Házat felújítsuk.
Pallagi László képviselő:
Ha lehet erre az épületre forrást szereznünk, akkor tegyük meg. Alpolgármester Úr aggálya,
hogy ki fogja finanszírozni a fenntartási időszakban. 2,7 M Ft veszteség jelentkezik működési
költségben éves szinten a fenntartási idő alatt úgy, hogy 1,2 M Ft bevétel van. Ez 4 M Ft-os
veszteséget jelent éves szinten. Ha ezek a számok igazak, az 20 M Ft. Ha pénzügyi
szempontból nézem, hogy fel tudunk újítani egy épületet közel 400 M Ft értékben, aminek
lesz egy 20-25 M Ft-os ára, ez még egy vállalható kategória. Ha ilyet tervez az önkormányzat,
több civil szervezettel le kellett volna ülni. Ha ez a projekt azt a célt fogja szolgálni az épület
felújítása mellett, hogy a szervezetek, vállalkozók tevékenységét próbálja segíteni,
koordinálni, levenni a vállukról olyan adminisztratív terheket, amit nehéz felvállalni, akkor
lehetne egyfajta előrelépésről is beszélni.
Sági Tibor alpolgármester:
Négy éve húzódik a Jegyzői Háznak a felújítása. Mindig csak ígéreteket hallottam, tavalyi
évben megkérdeztem akarjátok-e, hogy ez a ház megújuljon, azt mondtátok, hogy igen.
Kormos Krisztián polgármester:
A zöld város projekten 400 M Ft-ot nyertünk, amiben a Jegyzői Ház is benne van. Ha készen
lesz a kiviteli terv, amire jelenleg várunk, akkor megversenyeztethetjük és választhatunk
kivitelezőt. Közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
Pallagi László képviselő:
Én ezt az előterjesztést el fogom fogadni, mert valamit kezdeni kell a telepen, aminek ára van.
A későbbi többletköltség töredéke lehet annak az értéknek, amit ide be tudunk tenni.
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
TOP-1.2.1-16 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
konstrukció keretében Óbükk látogató- és élményközpont létrehozása Borsodnádasdon című
pályázat benyújtását.
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
TOP-1.2.1-16 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
konstrukció keretében Óbükk látogató- és élményközpont létrehozása Borsodnádasdon című
pályázat benyújtásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 5 igen, 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
74/2017.(VIII.30.) számú KT határozat
Tárgy:

TOP-1.2.1-16 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés konstrukció keretében Óbükk látogató- és élményközpont
létrehozása Borsodnádasdon című pályázat benyújtásának jóváhagyása

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága turizmusfejlesztés megvalósítására
meghirdetett TOP-1.2.1-16 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés konstrukcióra pályázatot nyújt be.
A projekt címe:

Óbükk látogató- és élményközpont létrehozása Borsodnádasdon

A projekt összköltsége:

377.528.014 Ft

Igényelt támogatás:

377.528.014 Ft

Önrész:

0 Ft

A Képviselő-testület a pályázat benyújtását utólagosan jóváhagyja.
Borsodnádasd Város Önkormányzata a pályázat nyertessége esetén tárgyi projekt költségeit
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletében módosítás
keretében, valamint a megvalósítás éveiben tervezni fogja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítésére, benyújtására,
valamint nyertes pályázat esetén a projekt lebonyolítására, a kedvezményezetti
kötelezettségek teljesítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat az EFOP-1.8.2-17 – Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó
fejlesztése - alapellátás fejlesztése konstrukció keretében Praxisközösség
létrehozása Borsodnádasdon és térségében című pályázat benyújtásának
jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy a svájci alap, a praxisközösség alapellátás fejlesztési
modell program Borsodnádasdot támogassa. Ez 2013-ban megvalósult, a borsodnádasdi
praxisközösséggel a környékbeli települések háziorvosai alkotva egy praxisközösséget tudták
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vinni ezt a népegészségügy fejlesztési alapmodellt, amit a svájciak azért támogattak, hogy
kibővítsék és minél több településen ez működhessen. Erre találta ki a Magyar Állam ezt az
EFOP-os forrást, ami ennek a tovább vitelét jelenti. Az önkormányzat lenne a házigazdája és
a háziorvosokkal működnénk együtt. A projekt 100 % támogatottságú. A projektben
résztvevők támogatásban részsülnek és alapvetően azokat a modelleket, amelyek már
kialakultak, azokat vinnék tovább. Vagyis lenne gyógytornász, dietetikus, komoly szűrő
vizsgálatok. A pályázat nyeréséig a háziorvosokkal is meg kell kötni azokat az
együttműködéseket, amelyeket ők vagy vállalni fognak, vagy nem. Az mindenképpen fontos
dolog és jó a lakosságnak, hogy egy önkormányzat 100 % támogatással ilyen projektet el tud
érni. A háziorvosoknak az jelent előnyt, hogy ezt az adminisztratív terhet ők már három-négy
éve művelik. Ezek a programok a megelőzést szolgálnák, Borsodnádasdon a svájci projektnek
köszönhetően nagyon sok kezdeti stádiumban lévő betegségre derült fény, amit időben tudtak
kezelni. Hegedűs doktornő nem tudott ezen ülésünkön részt venni, de én beszéltem vele ezzel
kapcsolatban, neki az a fenntartása, hogy 24 hónap támogatási intenzitást és 18 hónap
fenntartást jelent. Azokat az alkalmazottakat, akiket 24 hónapig fizet, azokat még további 18
hónapig foglalkoztatni kellene. A fizioterápia is jól működik a településen, ebből a
pályázatból plusz eszközökkel meg tudnánk tűzdelni. Én a magam részéről ezt jó
kezdeményezésnek tartom és azon leszek, hogy működjön a továbbiakban is.
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető:
18.986.500 Ft-ot adnak eszközbeszerzésre.
Pallagi László képviselő:
Erről a projektről én többet tudok, mint a másikról. Az az ember, aki szervezi ezt a pályázatot
személyes ismerősöm. Öt praxis közösséget érint ez a pályázat Borsod megyében. Nem értem
a háziorvosok hozzáállását ebben az ügyben. Sehol nincsen ilyen gondja egyetlen
háziorvosnak sem, hogy fenntartásai vannak. A háziorvos kiért is van? Mit is ad az
önkormányzat a háziorvosoknak, milyen segítséget, pénzügyileg, fenntartásilag? Lehet, hogy
információ hiány van. Aki az egészségügyben érintett, az tudja, hogy egy CT, vagy MR
vizsgálatra mennyit kell várni. Ha itt csak tíz ember lesz Borsodnádasdon, aki ebben a
programban soron kívül CT, vagy MR vizsgálatra kap időpontot és kettő személynek ez az
életét megmenti, vagy meghosszabbítja, akkor már megérte. A háziorvosnak információt kell
adni és küldeni kell a beteget a megfelelő helyre. Én ebben látok fantáziát. Miskolcon is
elindult egy magán egészségüggyel kapcsolatos kezdeményezés, ami valamilyen szinten
benne van ebben a pályázatban, nem mindegy a mai világban, hogy milyen kapcsolatokat tud
az ember kialakítani annak érdekében, hogy bizonyos vizsgálatokra ne kelljen sokat várni.
Burkovics Róbert jegyző:
Én nem beszéltem sem az orvosokkal, sem a pályázatíróval, de ha ilyen jellegű pályázatot
adnak be, egy minimális időt rá kellene szánni az érintettekre, hogy tájékoztatást kapjanak a
részletekről. Információ hiányról van szó, de úgy gondolom, hogy ezt még lehet pótolni.
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
EFOP-1.8.2-17 – Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése alapellátás fejlesztése konstrukció keretében Praxisközösség létrehozása Borsodnádasdon és
térségében című pályázat benyújtását.
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
az EFOP-1.8.2-17 – Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése alapellátás fejlesztése konstrukció keretében Praxisközösség létrehozása Borsodnádasdon és
térségében című pályázat benyújtásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
75/2017.(VIII.30.) számú KT határozat
Tárgy:

EFOP-1.8.2-17 – Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése alapellátás fejlesztése konstrukció keretében Praxisközösség létrehozása
Borsodnádasdon és térségében című pályázat benyújtásának jóváhagyása

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az Emberi
Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
praxisközösségek létrehozására irányuló projektek megvalósítására meghirdetett EFOP-1.8.217 – Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás
fejlesztése konstrukcióra pályázatot nyújt be.
A projekt címe:

Praxisközösség létrehozása Borsodnádasdon és térségében

A projekt összköltsége:

109.792.800 Ft

Igényelt támogatás:

109.792.800 Ft

Önrész:

0 Ft

A Képviselő-testület a pályázat benyújtását utólagosan jóváhagyja.
Borsodnádasd Város Önkormányzata a pályázat nyertessége esetén tárgyi projekt költségeit
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletében módosítás
keretében, valamint a megvalósítás éveiben tervezni fogja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítésére, benyújtására,
valamint nyertes pályázat esetén a projekt lebonyolítására, a kedvezményezetti
kötelezettségek teljesítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Az Érv Zrt. a 2017-2031 évekre vonatkozóan elkészítette a gördülő fejlesztési tervet, melyet a
testületnek jóvá kell hagyni. Ebben szerepelnek a 2017. évre betervezett beruházási munkák.
Van-e kérdés, hozzászólás?
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Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a 2017-2031 időszakra
vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
76/2017.(VIII.30.) számú KT határozat
Tárgy: 2017-2031 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az ÉRV Zrt.
2017-2031 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét Borsodnádasd
vonatkozásában a 2017. évi tervezett beruházási munkát illetően módosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kelemen Tünde képviselő:
Észrevételem volna. Én is kellemetlenül éreztem magam a testületi ülés előtt, hogy nem
tudtam rendesen végigtanulmányozni az előterjesztéseket, hiszen tegnap este fél nyolckor
kaptuk meg. Ha lehet, tartsuk már be azt, hogy az ülés előtt öt nappal kerüljön kiküldésre az
anyag. Legközelebb kapjunk több időt arra, hogy végig tudjuk olvasni.
Kormos Krisztián polgármester:
Jogos Képviselő Asszonynak az észrevétele, igyekszünk kiküszöbölni az ilyen eseteket.
Kelemen Tünde képviselő:
Kérdésem volna még a továbbiakban, hogy mi lesz ennek az épületnek a sora, ugyanis látjuk,
hogy fel van túrva a hivatal udvara. Már többször kérdeztem a hivatali ügyintézőt erről, de
nem kaptam egyértelmű választ.
Kormos Krisztián polgármester:
A csőtörés miatt elkezdett vizesedni az épület, a feltárás emiatt van. Szakemberek voltak itt,
vizsgálták a pincét, azt javasolták, hogy be kell csövezni azt a részt, majd abba a csőbe az
ottani talajvizet ki lehet vezetni a patakba.
Kelemen Tünde képviselő:
Korábbi döntésünk volt, hogy a népkert kerítését fel fogjuk újítani. Ezidáig nem történt
semmiféle előrelépés az ügyben és nekem az a problémám ezzel, hogy ehhez mindig mi adjuk
a nevünket.
Kormos Krisztián polgármester:
Sajnos nagyon kevés szakemberünk van, erre vezethető vissza.
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester
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jegyzőkönyv hitelesítő
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jegyzőkönyv hitelesítő

