Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2018. január 31. 17.00 órától – 18.00 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Dorkó György képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kelemen Tünde 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, Kelemen Tünde 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat a 2018. évi költségvetési tervezés fő irányainak meghatározására
Előterjesztés:
Kormos Krisztián polgármester
2. Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Borsodnádasdi Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
közötti
együttműködési
megállapodás
felülvizsgálatára
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
3.

Javaslat az Ózd Kistérség Többcélú Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
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4. Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő:
Sági Tibor alpolgármester
5. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2018. évi költségvetési tervezés fő irányainak meghatározására
Kormos Krisztián polgármester:
A 2018. évi költségvetés tervezés elkészítéséhez dönteni kell az ellátandó feladatokról, ehhez
szükséges irányelveket meghatározni. A feladatalapú finanszírozás alapvetően nem változik
az előző évhez képest. A költségvetésünk jelentős részét az állami támogatás teszi ki. 2018.
évtől minden önkormányzatnál bevezetésre került az ASP rendszer.
Burkovics Róbert jegyző:
A költségvetés készítésének az első lépcső foka lenne az irányelvek meghatározása, ez még
nem egy kész költségvetés. Itt kiszedtük azokat a normatívákat, amit a Magyar Államkincstár
közöl a különböző feladatmutatók alapján, vagyis lakosságszám, ellátottak alapján, és azokat
a fő tevékenységeket, amelyeket ellátunk. Ebben az első lépcsőfokban nincsen benne minden,
például az éven áthúzódó tételek, pályázatok, amelyek év közben jöttek, egyebek. Ez alapján
lehet látni, hogy mi az a normatíva, amiből az önkormányzat működéshez kap az államtól. Az
anyagban látható, hogy az állam mennyit ad létszám és feladatok alapján és hogy nekünk
mennyi költségvetési összeget kell hozzátennünk ahhoz, hogy egy feladatot működtetni
tudjunk. Eléggé meg van kötve a kezünk, mozgásterünk nem is nagyon van.
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető:
A BNSZAK tevékenységén belül van olyan tevékenység, amihez jelentős pénzt kell
hozzátennünk, főleg a bérhez.
Sági Tibor alpolgármester:
Ha jól értelmezem, semmi olyan nem történt a normatíva területén, ami igényelne nagyfokú
megszorítást az utóbbi két-három évet figyelembe véve. Két irányból nézhetjük, az egyik az,
hogy tudunk-e a továbbiakban racionalizálást végrehajtani az önkormányzat életében, amivel
pénzt tudunk spórolni és hogy mennyi lehet ez az összeg, a másik a bevételi oldalon az
adóbevételek alakulása. A kintlévőségeinket nagyon fontos számon tartani és hogy ebben
van-e tartalék. Igényli-e az önkormányzat, hogy a testület hozzon olyan döntéseket, hogy a
kintlévőségeink behajtásra kerüljenek?
Kormos Krisztián polgármester:
Nem szükséges.
Burkovics Róbert jegyző:
Jelen pillanatban azokat a normatívákat vettük itt sorba, ami jelenleg is működik a
településen. Megnéztük a kollégákkal, hogy volna-e olyan tevékenység, amit érdemes lenne
működtetni, nem igazán találtunk ilyet. Ami lenne az a nappali ellátás, viszont ott olyan
szakmai követelmények vannak előírva, hogy ha a kiadási oldalt mellé tesszük, akkor ott
vagyunk, hogy ráfizetéses lesz számunkra. Régen, amikor még erőltették ezeket a kistérségi
feladatokat, a normatívák különbözőek voltak, ha egy feladatot kistérségben, vagy társulásban
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láttak el, akkor magasabbak voltak a normatíva tételek egy feladatra, mintha egy település
önállóan végezte volna. Sajnos ez mára megszűnt.
Pallagi László képviselő:
Bátran mondhatjuk, hogy semmilyen feladat ellátásnál nem jövünk ki az állami normatívából.
Talán az óvodánál. Szinte mindenhol hozzá kell tenni, amit saját bevételből tudunk
megoldani. Sajnos a saját bevételekben egy nagyon jelentős csökkenés mutatkozik két év óta,
a PLES iparűzési adó bevétele miatt. A tartalékunk folyamatosan fogy, ami nem arra való
lenne, hogy a működést finanszírozzuk belőle, hanem a fejlesztéseket, a beruházásokat
valósítsuk meg. Sok mindent meg tudtunk valósítani eddig a közmunkaprogram keretén belül,
viszont az látható, hogy ez folyamatosan szűkül. Ha összeszednénk azokat a költségeket,
aminek valamennyi százalékát a közmunkaprogramból jelen pillanatban megtámogatnak, akár
bér, akár más jellegű város karbantartás esetén, akkor bizonyára nagy meglepetés érne
bennünket. A kintlévőségek tekintetében javaslom, hogy tegyünk drasztikusabb lépéseket
ezen a téren.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2018. évi költségvetés fő irányainak meghatározását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2018. évi költségvetési tervezés fő irányainak meghatározásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2018.(I.31.) számú KT határozat
Tárgy: 2018. évi költségvetés irányelveinek meghatározása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2018. évi
költségvetés tervezésének főbb irányelveivel egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Kormos Krisztián polgármester:
Átadom Jegyző Úrnak a szót.
Burkovics Róbert jegyző:
Minden év január 31-ig felül kell vizsgálni a Borsodnádasd Város Önkormányzata és a
Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást. Ezt
megtettük, melynek eredményeképpen a módosítás nem indokolt.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2018.(I.31.) számú KT határozat
Tárgy: Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. §-a értelmében felülvizsgálta a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást és tekintettel arra, hogy a módosításra
okot adó körülmény nem áll fenn, nem javasolja annak módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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3. Tárgyalt napirend:
Javaslat az Ózd Kistérség Többcélú Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A tájékoztatót minden évben elkészítjük. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
Ózd Kistérség Többcélú Társulás 2017. évi tevékenységéről 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
Ózd Kistérség Többcélú Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2018.(I.31.) számú KT határozat
Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az Ózd
Kistérség Többcélú Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Sági Tibor alpolgármester:
Törvényi előírás alapján minden évben el kell készíteni a polgármester szabadságolási
ütemtervét. Az előterjesztésből látszik, hogy Polgármester Úr tavalyi szabadságából 4 nap
megmaradt, amit az idén még természetesen letölthet. Az alapszabadság 25 munkanap, a
pótszabadság 18 munkanap, amihez hozzájön a tavalyról áthozott 4, így összesen 2018. évre
Polgármester Úrnak 47 munkanap szabadság jár. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném
a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyását.
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Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2018.(I.31.) számú KT határozat
Tárgy: Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Kormos
Krisztián polgármester szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése alapján – a határozat
mellékleteként jóváhagyja. Kormos Krisztián polgármester 2018. évben 47 munkanap
szabadságra jogosult.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester, jegyző

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Közösségi Ház és Könyvtár jelenlegi intézményvezetőjének Érsekné Tokár Diánának a
megbízása 2018. január 31. nappal lejár. Mivel jelenleg ki van írva az intézményvezetői
állásra a pályázat, melynek a beadási határideje február 16., az elbírálásé február 27., Érsekné
Tokár Diána megbízását hosszabbítani szükséges február 28. napjáig. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna 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:
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6/2018.(I.31.) 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 2018. február 1. napjától 2018. február 28. napjáig hosszabbítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Az „Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon” című projekt előrehaladása érdekében az építési
kivitelező kiválasztására legalább öt ajánlattevőt kell felkérni és meg kell indítani a
közbeszerzési eljárást. Az alábbi cégeket javasoljuk meghívni, a Hódos Épker Kft-t, a New
Techno Home Kft-t, a Calor-System Kft-t, a SZAVA Kft-t és az OEKSZ Kft-t. A hivatalunk
megvizsgálta a cégeket és mind gazdaságilag, mind pedig a referenciáik tekintetében
alkalmasnak ítéltük meg. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
„Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon” tárgyú építési tevékenység kivitelezőjének
kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
az „Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon” tárgyú építési tevékenység kivitelezőjének
kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2018.(I.31.) számú KT határozat
Tárgy: „Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon” tárgyú építési tevékenység
kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre
felhívandók kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az „Energetikai
fejlesztés Borsodnádasdon” tárgyú építési tevékenységgel összefüggésben a kivitelező
kiválasztására irányuló, a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít,
és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
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1.
2.
3.
4.
5.

Hódos Épker Kft. (3600 Ózd, Sárli telep 11510 hrsz.)
New Techno Home Kft. (3718 Megyaszó, 012/6 hrsz.)
Calor-System Kft. (1037 Budapest, Bécsi u. 85.)
SZAVA Kft. (3770 Sajószentpéter, Élmunkás u. 15/A)
OEKSZ Kft. (3600 Ózd, OKÜ Törzsgyár)

A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, a közbeszerzési eljárás előkészítésére és
megindítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Az "Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon" című pályázat 68.914.700 Ft támogatásban
részesült 100% támogatással, a megvalósítás előkészítése elkezdődött. A projekt
lebonyolításához a Polgármester általános jellegű felhatalmazása szükséges. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00036 azonosítószámú, "Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon"
című projekt lebonyolítására a Polgármester felhatalmazását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00036 azonosítószámú, "Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon"
című projekt lebonyolítására a Polgármester felhatalmazásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2018.(I.31.) számú KT határozat
Tárgy:

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00036
azonosítószámú,
"Energetikai
fejlesztés
Borsodnádasdon" című projekt lebonyolítására a Polgármester felhatalmazása

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a TOP-3.2.1-15BO1-2016-00036 azonosítószámú, "Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon" című projekthez,
a zökkenőmentes és gyorsabb előrehaladás érdekében felhatalmazza a Polgármestert a
kapcsolódó döntések meghozatalára, a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint az
ügyben keletkező szerződések, iratok aláírására (kivéve közbeszerzési eljárást elindító és
lezáró döntések).
A projektben meghozott döntésekről, kialakult körülményekről a Polgármester a Képviselőtestületet a lényeges körülmény bekövetkezését követő ülésen, vagy különösen fontos kérdés
felmerülésekor haladéktalanul tájékoztatja.
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Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelemmel fordult az önkormányzatunk
felé, melyben 200.000 Ft működési támogatást kér. Minden évben aktívan részt vesznek a
városi rendezvényeinken, támogatják az óvodát, az iskolát, az alapellátást. Az elmúlt év végén
a Tűzoltósággal és a Karitász Csoporttal együtt karácsonyi ebédre invitálták a lakosságot,
mikulási ünnepséget szerveztek a gyerekeknek csomagosztással egybekötve, több pályázaton
indultak, én támogatom a kérésüket. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmét.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Borsodnádasdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2018.(I.31.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi működését 200.000 Ft összeggel támogatja.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Az Almási Balogh Pál Kórház támogatási kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz. A
szülészet-nőgyógyászat területére használt ultrahangos gépükhöz új vizsgáló fejet szeretnének
vásárolni. Az elmúlt években jártam ilyen jellegű osztályokon, övön aluli a színvonal. Eddig
az ilyen kéréseket nem támogattuk. Ma véradás volt a településen, megkerestek bennünket,
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hogy segítünk-e kihordani a lakosság részére az értesítőket. Természetesen kihordtuk és én
inkább az ilyen jellegű kéréseket támogatom, ilyen formában segítsünk.
Pallagi László képviselő:
Tervezzünk be a költségvetésbe ilyen jellegű kérésekre bizonyos összeget, amiből tudjuk
támogatni ezen kérelmeket.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és nem támogatja az Almási Balogh Pál Kórház kérelmét.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy nem
támogatjuk az Almási Balogh Pál Kórház kérelmét, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2018.(I.31.) számú KT határozat
Tárgy: Almási Balogh Pál Kórház támogatási kérelmének elutasítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy nem támogatja
az Almási Balogh Pál Kórház támogatási kérelmét.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A BLASE támogatás kért az önkormányzattól az idei évre, 2 M Ft-ot. A tavalyi évben 1,5 M
Ft-ot odaadtunk nekik az idei terhére.
Pallagi László képviselő:
A BLASE kérelmére vonatkozóan, elmondtuk tisztán és világosan, hogy 2018. évben 2 M Fttal támogatjuk őket. Ebből 1,5 M Ft-ot odaadtunk nekik tavaly, vagyis 500 e Ft az, amivel az
idén támogatni tudjuk őket. Nem szeretnék abba a helyzetbe kerülni, hogy decemberben
megint jönnek kérelemmel, hogy be kellene fejezni a szezont. Bizonyos területeken bizony
megszorításokat kell alkalmazni, költségcsökkentést kell végrehajtani.
Kormos Krisztián polgármester:
A Molnárkalács Fesztiválon az Irigy Hónajmirigy és a Balkan Fanatic együttesek fognak
fellépni. Már folynak az egyeztetések az időpont és a részletek kapcsán.
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Kelemen Tünde képviselő:
Én nem örülök ennek a változatnak, ugyanis nem olyan tendencia felé halad a dolog, amit
korábban megbeszéltünk. Ez igen nehezemre esik és nagyon zavar, megbeszélünk valamit és
nem abban a formában visszük véghez. Azt mondtuk, hogy a Molnárkalács Fesztivál népi
fesztivál, hozzá méltó együttest kell hozni.

Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester a nyílt
ülést bezárta, zárt ülést rendelt el.
k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Kelemen Tünde
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Pallagi László
jegyzőkönyv hitelesítő

