Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2018. május 30. 16.00 órától – 17.00 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kelemen Tünde képviselő (késett)
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő (késett)
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Dr. Rapcsok Balázs jogi ügyintéző – jelen van
Hajdúné Murányi Tünde ügyvezető – jelen van
Keresztfalvi Lajos intézményvezető – jelen van
Szántó Erika hatósági ügyintéző – jelen van
Orbán József elnök – jelen van
Papp Béla elnök – jelen van
Tankó Roland elnök – jelen van
Dr. Bárdosné Dudás Viktória ügyvezető – nem jelent meg
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Sági Tibor és Dorkó György képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Sági Tibor és Dorkó György 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 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
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2. Javaslat a 2017. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
3. Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
4. Tájékoztató a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2017. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Orbán József elnök
5. Tájékoztató a Borsodnádasdi Labdarúgók Sport Egyesület 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tankó Roland elnök
6. Tájékoztató a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány
2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Papp Béla elnök
7. Tájékoztató a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Kovács Attila elnök
8. Tájékoztató a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési
tevékenységéről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

Nonprofit

Kft.

2017.

évi

9. Javaslat a Karácsonylova utcai lakosok panaszával kapcsolatos intézkedés megtételére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
10. Javaslat a Nádasd Kft 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Hajdúné Murányi Tünde ügyvezető igazgató
11. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzata
jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

Iratkezelési

Szabályzatának

12. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzata Cafeteria Szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
13. Javaslat a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
14. Javaslat civil szervezetek pályázati úton történő önkormányzati támogatására CIV18/1
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
dr. Rapcsok Balázs jogi ügyintéző
15. Tájékoztató a Borsodnádasdi XI. Molnárkalács Fesztiválról
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Keresztfalvi Lajos intézményvezető
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16. Javaslat Borsodnádasd Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
17. Javaslat Borsodnádasd településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és
Helyi Építési Szabályzat) részleges módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
18. Javaslat fénydekorációs eszközök beszerzésére/bérletére, ill. az erre irányuló BIHU
20-2018-T pályázaton való részvételre és önerő vállalására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
19. Javaslat az általános iskolás gyermekek Hunnia gyermekei hagyományőrző nyári
táborban történő részvételének támogatására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Szántó Erika hatósági ügyintéző
20. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat az önkormányzat 2017.
önkormányzati rendelet módosítására

évi

költségvetéséről

szóló

1/2017.

(II.15.)

Kormos Krisztián polgármester:
A költségvetésről szóló rendelet tervezet elkészült. Van-e kérdés, hozzászólás?
Burkovics Róbert jegyző:
A tavalyi évi költségvetés jelentős mínusszal indult, ez minden évben így van. Időközben
módosult, hiszen sok TOP-os pályázatot nyertünk, de nem költöttük el a tavalyi évben, éppen
ezért egy jelentős többlettel zárunk. Az idei évi költségvetést jelentős hiánnyal fogadtuk el,
aminek az az oka, hogy azt ígértük, hogy a pénzmaradvány lesz a fedezete azoknak a
munkálatoknak, amelyeket az idén, vagy a jövő évben kell elvégeznünk. Először az
előirányzatokat kell megmódosítanunk, azt követően tudjuk a zárszámadást.
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
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosítását, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.( II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2017. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Burkovics Róbert jegyző:
A zárszámadás a költségvetési előirányzatoknak a teljesítése rendelet formájában. 2017.
évben nagy költségvetési probléma nem volt, azt viszont minden alkalommal elmondom,
hogy nagyon ésszel kell dolgoznunk a jövőre vonatkozóan. A TOP-os pénzek rendelkezésre
állnak. Sajnos sok esetben alul vannak költségelve az épületeink, vagy éppen felül vannak
árazva a közbeszerzési ajánlatok. A több, mint 1 Milliárd Forintos elnyert pályázati
összegekhez akár még 5-10 %-os önerőt sem igazán szeretnénk hozzátenni, pedig
elképzelhető, hogy hozzá kell. Ez jelentős kockázat a jövőt nézve a költségvetés végrehajtását
illetően. Racionálisan és ésszerűen kell a jövőben a pénzünkkel bánni.
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
2017. évi zárszámadásról szóló önkormányzati 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
2017. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi zárszámadásról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
A könyvvizsgálatra már nem vagyunk kötelezettek, viszont továbbra is Győrffi Dezsővel és
Győrffi Györggyel dolgozunk belső ellenőri minőségben. Ők komoly szakmai háttérrel
rendelkeznek és egy kellően alapos anyagot készítettek a belső ellenőrzési jelentést illetően. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2017. évi belső ellenőrzési jelentést.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2017. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2018.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: 2017. évi ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2017. évi
ellenőrzési jelentést a melléklet szerint jóváhagyja.
Utasítja az érintett vezetőket, hogy az észrevételekre tett intézkedéseket megtegyék.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2017. évi
tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön Orbán Józsefet, a Nádasd Települések Együttműködéséért
Közalapítvány elnökét. A tájékoztató elkészült a 2017. év vonatkozásában, kérdezem Elnök
Urat, van-e szóbeli kiegészítése az anyaghoz?
Orbán József elnök:
Én is köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Úgy érzem, hogy
nem vagyunk egyenesben. Úgy tűnik, mintha Borsodnádasd akarná hátráltatni ezt a
tevékenységet. A jövőt illetően át kell gondolni a közalapítvány működését, olyan
képviselőket kell választani, akik aktívan részt tudnak venni a közalapítvány működésében,
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képviselni tudják Borsodnádasdot. Nagyon fontosnak tartom a találkozókon való megjelenést.
Az idei találkozón sajnálatos módon a kuratórium tagjai sem vettek részt, a polgármester sem.
A találkozón tartottuk meg a kuratóriumi ülést és a kuratórium úgy határozott, hogy a
közalapítvány székhelyét nem költöztetjük át Borsodnádasdra. A könyveléssel komoly
problémák vannak, a könyvelő hölgy sajnos nagyon beteg. Úgy döntött a kuratórium, hogy az
idén nyári táboroztatást nem vállal. Én ezt a kuratóriumot 21 éve képviselem, ezután is
szeretnék a tagok, ha képviselném és én amíg bírom, fogom is.
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 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
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 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2018.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2017. évi
tevékenységéről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Nádasd”
Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót a
melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: elnök
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Labdarúgók Sport Egyesület 2017. évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön Tankó Roland Elnök Urat, a beszámoló elkészült a tavalyi évet
illetően, van-e írásbeli kiegészítés az anyaghoz?
Tankó Roland elnök:
Én is köszöntöm a megjelenteket. Lenne kiegészítésem az anyaghoz, a labdarúgásban elindult
egy olyan folyamat, hogy el kell indulni a közösség építés felé. Mi egy olyan egyesület
szeretnénk lenni, ami nem csak a futballal foglalkozik, hanem egyéb területen is kiveszi a
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részét a sportot illetően. Tudni kell, hogy még öt évig biztos a TAO pályázati lehetőség,
amiben inkább infrastruktúra fejlesztést fognak támogatni. Az öltözőnk teljesen fel lett újítva,
új korlátok lettek. Ami a közösségi élethez nagyon szükséges lenne és nem rendelkezünk
vele, az egy klub helység, ahol társadalmi életet tudnánk élni. A BLASE egy olyan jó
közösség, amit kár lenne veszni hagyni. A közelmúltban el kellett, hogy végezzek egy
sportvezetői tanfolyamot, mert a későbbiekben már csak úgy lehet egy sport egyesületet
működteti, ha ezzel a tanfolyammal rendelkezik az elnök. Az MLSZ pályázatot írt ki, hogy a
futballmérkőzéseken mindenhol lehessen egy életmentő készülék, egy mobil defibrillátor, erre
mi is pályáztunk, meg is nyertük. A nyáron telik le az 5 év, amit az egyesület vezetésében első
körben vállaltam, nagyon szeretném tovább folytatni és további fejlesztéseket véghez vinni,
abban az esetben, ha erre partnerekre találok. Az első, amit szeretnék mindenképpen kérni, az
egyesület és az önkormányzat közötti írásbeliség. Két évvel ezelőtt onnan indult ki az anyagi
természetű probléma, hogy augusztusban szembesültem vele, hogy abban az évben már nem
kapunk több támogatást. Ezt még egyszer nem szeretném átélni, mert ez senkinek sem jó. Azt
szeretném kérni, hogy amikor a testület elfogadja év elején a költségvetést, tájékoztassanak
arról, mennyi összeggel gazdálkodhatok az aktuális évben. Jelen esetben nincsen olyan
személy az egyesületnél, aki a munkánkat segíteni tudná. Erre megoldást kellene találni,
mindenképpen jó lenne egy olyan személyt találni, akihez lehet fordulni.
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 Labdarúgók Sport Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Labdarúgó Sport Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2018. (V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsodnádasdi Labdarúgók Sport Egyesülete 2017. évi tevékenységéről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Labdarúgók Sport Egyesülete 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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6. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2017.
évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm Papp Béla Elnök Urat ülésünkön, a beszámoló elkészült, van-e szóbeli
kiegészítése?
Papp Béla elnök:
Én is köszöntöm a jelenlévőket, nincsen szóbeli kiegészítésem.
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 Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
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 és Sportért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2018.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért, Sportért Közalapítvány 2017.
évi tevékenységéről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Művelődésért, Kultúráért, Sportért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolót a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

7. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi munkájáról
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön Kovács Attila Elnök Urat, a beszámoló elkészült, van-e kiegészítés az
anyaghoz?
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Kovács Attila elnök:
Én is köszöntöm a megjelenteket, nincsen szóbeli kiegészítésem az anyaghoz.
Dorkó György képviselő:
Tudomásom szerint az Önkéntes Tűzoltó Egyesület konzorciumi partnerként szerepel a
Nőközpont kialakítása Szendrőn című pályázatban, mit lehet tudni erről?
Kormos Krisztián polgármester:
Ez a kormányhivatal által konzorcium vezetőként koordinált pályázat, ahová az Önkéntes
Tűzoltó Egyesületet is felkérték konzorciumi partnerként. A pályázat az idei évtől 2020-ig
húzódik, elsősorban Szendrő és Miskolc központokkal. Itt a hátrányos helyzetű nők segítése
lenne a cél. A Kormányhivatal felkérésének nem akartunk nemet mondani. Előnye is lehet
ennek a pályázatnak Borsodnádasd szempontjából, hogy a kívülről megújuló tűzoltó szertárba
belső berendezéseket tudunk beszerezni.
Kovács Attila elnök:
Azt szeretném kérni, hogy a tűzoltó szertárra haszonbérleti szerződést kössön az
önkormányzat a Tűzoltó Egyesülettel.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.
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 2017. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
39/2018.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi munkájáról
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi munkájáról szóló beszámolót a melléklet szerint
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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8. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
A Kft ügyvezetőjét meghívtuk ülésünkre, viszont egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott
eljönni. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2018.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített beszámolója
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Nyugat-Borsodi
Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját a melléklet szerint
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

9. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Karácsonylova utcai lakosok panaszával kapcsolatos intézkedés megtételére
Kormos Krisztián polgármester:
A Karácsonylova utcából lakossági észrevétel, beadvány érkezett, melyben a PA-ROL Kft.
megnövekedett teherautó forgalmára kértek intézkedést. Több bejárást tartottuk és úgy ítéltük
meg, hogy hídügyi szakértőt kérünk fel a Karácsonylova utcában és a Munkácsy utcában lévő
hidak felülvizsgálatára, hogy mennyi ezeknek a teherbírási képességük, közlekedhet-e rajta
keresztül nagyobb méretű gépjármű. Az utcában lévő út állapotával azért nem szükséges jelen
esetben foglalkozni, mert a szennyvízberuházás miatt úgyis fel fogják túrni, amit majd helyre
kell állítanunk. Ez egy jogos kérés, foglalkozunk kell az üggyel.
Sági Tibor alpolgármester:
A hídügyi szakértő megkeresése mindenképpen egy jó ötlet, támogatásra javaslom.
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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
hídügyi szakértő megbízásával a Karácsonylova és a Munkácsy utcai hidak teherbírását
illetően.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
hídügyi szakértő megbízásával a Karácsonylova és a Munkácsy utcai hidak teherbírását
illetően, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2018.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Hídügyi szakértő megbízása a Karácsonylova és a Munkácsy utcában lévő hidak
állapotának, teherbírásának felmérése érdekében
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Karácsonylova
és a Munkácsy utcában lévő hidak állapotának, teherbírásának felmérése érdekében hídügyi
szakértőt bíz meg.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szakértő kiválasztására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

10. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Nádasd Kft 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön Hajdúné Murányi Tünde Ügyvezető Asszonyt. A Nádasd Kft. 2017.
évi tevékenységéről szóló beszámoló elkészült, van-e szóbeli kiegészítése az anyaghoz?
Hajdúné Murányi Tünde ügyvezető:
Én is köszöntöm a jelenlévőket. Nincsen szóbeli kiegészítésem az előterjesztéshez.
Kormos Krisztián polgármester:
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, mi a bizottság véleménye?
Dorkó György képviselő:
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Nádasd Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
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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 Kft 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Nádasd Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2018.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Nádasd Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Nádasd Kft.
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

11. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd
jóváhagyására

Város

Önkormányzata

Iratkezelési

Szabályzatának

Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat iratkezelési szabályzatát szükséges elfogadnia a képviselő-testületnek.
Burkovics Róbert jegyző:
Jogszabály változások miatt szükséges a módosítás, ezt mi már korábban elkezdtük
alkalmazni. Mivel az önkormányzat hivataláról van, a testületnek el kell fogadnia.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Iratkezelési Szabályzatát.
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
Borsodnádasd Város Önkormányzat Iratkezelési Szabályzatának elfogadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2018.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatának jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

12. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzata Cafeteria Szabályzatának jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
A cafeteria szabályzatot is jóvá kell hagynia a testületnek. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Cafeteria Szabályzatát.
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 Cafeteria Szabályzatának jóváhagyásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
44/2018.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzata Cafetéria Szabályzatának jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Borsodnádasd
Város Önkormányzata Cafetéria Szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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13. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírására
Burkovics Róbert jegyző:
Újból ki kell írni a pályázatot, a jogszabályi kötelezettségünknek eleget kell 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
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2018.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Mesekert Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása
Borsodnádasd Város Önkormányzat képviselő-testülete döntött abban, hogy a melléklet szerinti
pályázatot írja ki a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
Egyúttal felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert a pályázati eljárás lefolytatására.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: közzététel 8 napon belül

14. Tárgyalt napirend:
Javaslat civil szervezetek pályázati úton történő önkormányzati támogatására CIV-18/1
Kormos Krisztián polgármester:
Határidőig 12 pályázó adta be pályázatát és mind a 12 pályázat érvényesnek bizonyult. A
költségvetésünkben beterveztünk erre a célra pénzösszeget, úgy gondolom jó célt szolgálunk
ezzel a támogatással.
Sági Tibor alpolgármester:
Én támogatásra javaslom az előterjesztést és javaslatot tennék arra vonatkozóan, hogy a most
megítélt támogatást hozzuk nyilvánosságra. Ezáltal eljuthat olyan csoportokhoz is, akik az
idén nem adtak be pályázatot és esetleg jövőre szeretnének pályázni. Gyakran kapja az
önkormányzat a vádat, hogy nem segít, ezzel ki tudnánk ezt küszöbölni.
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Kormos Krisztián polgármester:
Köszönöm Alpolgármester Úr javaslatát, ez egy jó ötlet. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
civil szervezetek pályázati úton történő önkormányzati támogatását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
civil szervezetek pályázati úton történő önkormányzati támogatásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2018.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy:

Civil szervezetek pályázati úton történő önkormányzati támogatása - CIV-18/1

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a civil
szervezetek 2018. évi támogatására kiírt CIV-18/1 pályázat keretében a Borsodnádasd Város
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletben
meghatározott keret terhére az alábbi szervezetek számára a táblázatban felsorolt támogatást
nyújtja:
Sorszám

Pályázó szervezet megnevezése

Pályázat címe

Támogatás
összege

1.

Őszirózsák Nyugdíjasklub

Hagyományőrzés

150 000 Ft

2.

MŰ-vész-HELY

150 000 Ft

3.

Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület

4.

Rotekom Civil Társaság

MŰ-vész-HELY tábor és előadás
IV. Óbükk öko-teljesítménytúra
szervezése
Legóval a jövőbe. Ismeretterjesztő
foglalkozások-előadások
Nyári Oratórium Borsodnádasdon

100 000 Ft

5.
6.

Keresztény Családok Jövőjéért
Alapítvány
Észak-Magyarországi Off-Road Sport
Egyesület

150 000 Ft
150 000 Ft

Észak Trophy Bajnokság 2018. - 4.
150 000 Ft
forduló - Borsodnádasd
Előadás sorozat a helyi Közösségek
100 000 Ft
megerősítéséhez

7.

Élővíz Közösség

8.

Boldog Gizella Karitász Csoport

Polcok, irodabútorok vásárlása

100 000 Ft

9.

Magyar Rákellenes Liga
Borsodnádasdi Alapszervezete

Mozgás Éve

145 100 Ft

10.

Borsodnádasd Fitness Sport Egyesület

Nyílt sportnap az egészségért

100 000 Ft

11.

Borsodnádasdi Állatvédők Társasága

Az állatvédelem erősítése
Borsodnádasdon

100 000 Ft
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12.

Négy Évszak Irodalmi Kör

Pályázat ruhákra és irodaszerekre,
könyvekre

100 000 Ft

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a Támogatási Szerződések megkötésére,
és a támogatások átadására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

15. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi XI. Molnárkalács Fesztiválról
Kormos Krisztián polgármester:
Egy jól összeállított anyagot hozott elénk Intézményvezető Úr.
Sági Tibor alpolgármester:
Valóban egy tartalmas tájékoztató készült a fesztiválról, technikai javaslatokat tettünk arra
vonatkozóan, hogy amikor a fesztivál a kezdetét veszi, a folklór műsor oda összpontosuljon.
Alaposabban van a tájékoztató előkészítve a korábbiakhoz képest. Ahhoz, hogy minél szebbé
tudjuk tenni ezt a napot, mi felajánljuk segítségünket. Ezt a fesztivált nem az arlóiaknak, nem
a járdánháziaknak, nem a balatoiaknak és így tovább, hanem a borsodnádasdiaknak kell
megrendezni.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Mindenképpen egy jól összeállított anyagról beszélünk, ilyet eddig még nem kaptunk, én
külön köszönöm ezt Intézményvezető Úrnak.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Alpolgármester Úr javaslatait át kell beszélnünk közösen. A korábbi fesztiválok
tapasztalataiból kiindulva, sajnos nem tudták a szervezők a fesztivál teljes idejére bevonzani a
közönséget. Erre kellene most törekednünk. A Molnárkalács Fesztivál lényege, hogy a
folklórt emeljük ki benne, ezt én is támogatom, de el kell menni a XXI. századi programok
irányába is.

Pallagi László képviselő megérkezett.
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 XI.
Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválról szóló tájékoztatót.
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
XI. Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválról szóló tájékoztató elfogadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2018.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a XI. Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválról
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a XI.
Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválról szóló tájékoztatót a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: értelemszerűen

16. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Az ITS-t véleményezésre megküldtük az illetékes szerveknek, lakossági fórumot tartottunk és
a beérkezett vélemények figyelembevételével az ITS átdolgozásra került. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Borsodnádasdi Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
a Borsodnádasdi Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2018.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy:

Borsodnádasd Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a mellékletként
csatolt Borsodnádasd Integrált Településfejlesztési Stratégiát elfogadja.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 30.§
(12), (13) szerinti szükséges közzétételi intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: 5 nap

17. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és Helyi
Építési Szabályzat) részleges módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Ebben az esetben kifejezetten az Eötvös útról van szó. Összeszerelő üzem fog települni ide,
egy klasszikus könnyűipari, számítástechnikai, autóipari műanyag alkatrészek gyártása fog
zajlani. A szándéknyilatkozat már létrejött, Európa több pontján működő német tulajdonosi
háttérrel rendelkező cégről beszélünk. Én nagyon örülnék neki, hogy ezáltal munkahelyek
létesülnének a településen. Olyan üzem tevékenységét támogatjuk, ami nem zavarja az ott
élők nyugalmát. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Borsodnádasd településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és Helyi Építési
Szabályzat) részleges módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és Helyi Építési
Szabályzat) részleges módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2018.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy:

Borsodnádasd településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti
Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat) részleges módosítása

Terv,

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban,
1. A TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú, Zöld infrastruktúra fejlesztés
Borsodnádasdon (Zöld város) projekt beruházásaival érintett Városközpont
akcióterületet, valamint a 1386/20, 1386/21 hrsz-ú ingatlanok területét kiemelt
fejlesztési területté nyilvánítja.
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2. a kiemelt fejlesztési területeken a településrendezési eszközöket Településszerkezeti
Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat) felülvizsgálja, amennyiben
szükséges módosítja azokat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felülvizsgálatra és tervezési
feladatokra arra jogosult településtervezőt bízzon meg, illetve a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

18. Tárgyalt napirend:
Javaslat fénydekorációs eszközök beszerzésére/bérletére, ill. az erre irányuló BIHU 202018-T pályázaton való részvételre és önerő vállalására
Kormos Krisztián polgármester:
A tavalyi évhez hasonlóan megpróbáltunk minőségi, hosszú távon működtethető eszközöket
vásárolni. Lehetőségként írtuk az előterjesztésbe az ilyen jellegű eszközök bérlését is. Én
javaslom, hogy inkább vásároljunk saját részre fénydekorációs eszközöket 524.000 Ft
értékben. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
fénydekorációs eszközök beszerzésének, ill. az erre irányuló BIHU 20-2018-T pályázaton
való részvételének és önerő vállalásának elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
fénydekorációs eszközök beszerzésével, ill. az erre irányuló BIHU 20-2018-T pályázaton való
részvételével és önerő vállalásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
50/2018.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy:

Fénydekorációs eszközök beszerzése

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Blashere
Illumination Hungary Kft. által kedvezményesen ajánlott fénydekorációs eszközöket vásárol,
melyhez 524.000,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.
(II.16.) számú önk. rendelet Előző év költségvetési maradványa terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, valamint nyertes
pályázat esetén a beszerzés lebonyolítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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19. Tárgyalt napirend:
Javaslat az általános iskolás gyermekek Hunnia gyermekei hagyományőrző nyári
táborban történő részvételének támogatására
Kormos Krisztián polgármester:
Az elmúlt években a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ nyári
gyermekfelügyeletet biztosított az intézményükben az iskoláskorú gyerekek számára a szünet
teljes időtartamára, az idén is tervezi. A Hunnia Gyermekei hagyományőrző néprajztábor
vezetője az idén is megkereste önkormányzatunkat a 2018-as nyári táborának ajánlatával, ami
2018. július 8. és 2018. július 14. között lenne. A tavalyi évben is voltak Nádasdról gyerekek
ebben a táborban, ahol nagyon tartalmas programokkal szórakoztatták a gyerekeket. A
keretösszeget meg kell határoznia a testületnek, amennyiben támogathatónak ítéljük meg.
Sági Tibor alpolgármester:
A gyerekek kiválasztása milyen alapon történik?
Szántó Erika hatósági ügyintéző:
A kiválasztás történhet többféle módon, akár az iskolában dolgozó pedagógusok ajánlásával,
akár akik kötelező gyerekfelügyeletben részt vesznek, vagy jutalom gyanánt. Itt komoly
foglakozások vannak és az ott elkészítetteket el is hozhatják.
Sági Tibor alpolgármester:
Akár meg is lehetne pályáztatni, nem kifejezetten szociális alapon rászorulóknak kellene adni.
Ez egy nagy színvonalú dolog és rang is egyben. Minden szempontból az arra érdemesnek
adjuk ezt az lehetőséget, olyannak, aki letett már valamit az asztalra.
Szántó Erika hatósági ügyintéző:
Ahhoz, hogy a pályázatot kidolgozzuk, arra már kevés az idő. Ha ez hagyománnyá válik,
nyilván a jövőben lehet, akár jutalomként egy egész hetet is kaphat az arra érdemes személy.
Lehet ezt kötni tanulmányi eredményhez, közösségi munkához.
Kormos Krisztián polgármester:
A tavalyi évben is jó visszhangja volt ennek a tábornak, az idén is adjuk meg a lehetőséget a
gyerekeknek. A keretösszeget határozzuk meg 200.000 Ft-ban. 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 Hunnia gyermekei hagyományőrző 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 Hunnia gyermekei hagyományőrző nyári táborban történő
részvételének támogatásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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51/2018.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Az általános iskolás gyermekek Hunnia gyermekei hagyományőrző nyári táborban
történő részvételének támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzati Képviselő-testülete döntött abban, hogy a helyben élő
10 év feletti gyermekek számára a 2018. évi nyári Hunnia Gyermekei táborban való részvételt
támogatja és a 2018. évi költségvetés terhére 200.000 Forint keretösszeget állapít meg a
táborban való részvétel lebonyolításához.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Zöld város projektben telekvásárlásra van lehetőségünk, sok kört futottunk már ebben az
ügyben, van a pályázatban telekvásárlásra forrás. Felhatalmazást szeretnék kérni a képviselőtestülettől arra vonatkozóan, hogy ingatlan értékbecslőt kérhessek fel, valamint a projekt
beruházásaival érintett ingatlanok adás-vételét előkészíthessem, majd az ingatlanok esetleges
adás-vételéről pedig a képviselő-testület dönt. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a polgármester
felhatalmazásával a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 (Zöld város) projekthez kapcsolódó
ingatlan(ok) adás-vétel előkészítésére, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2018.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Polgármester felhatalmazása a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 (Zöld város)
projekthez kapcsolódó Borsodnádasd, 534/2 Hrsz-ú ingatlan adás-vétel
előkészítésére
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a TOP-2.1.2-15BO1-2016-00010 azonosítószámú, Zöld infrastruktúra fejlesztés Borsodnádasdon (Zöld
város) projekt (továbbiakban: Projekt) keretében, a fejlesztéssel érintett akcióterületen lévő
Borsodnádasd, 534/2 Hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar” művelési ágú ingatlant 6.000.000 Ft
vételáron megvásárolja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vétel előkészítésére és
megkötésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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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

Sági Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Dorkó György
jegyzőkönyv hitelesítő

