Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2018. július 30. 16.00 órától – 18.15 óráig a Képviselőtestület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető – jelen van
Becseiné Tóth Ágnes – jelen van
Leitner Csabáné – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Sági Tibor
képviselő-társakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Sági Tibor
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 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat a közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet
elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
2. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
3. Javaslat a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda
elbírálására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

intézményvezetői

pályázatainak
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4. Javaslat a 2018. II. féléves munkaterv elfogadására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
5. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséről
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
6. Javaslat a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzatának
jóváhagyására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
7. Javaslata a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatának
jóváhagyására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
8. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet
elfogadására
Burkovics Róbert jegyző:
A képviselő-testület 2002-ben fogadta el a közművelődési rendeletét, amit felül kell vizsgálni
és aktualizálni kell. Ezt már korábban kellett volna módosítani, mert a jogszabály
szerkesztésről szóló feltételeknek már nem felelt meg. Az előző rendeletünk terjedelmesebb
volt, túl volt szabályozva, a rendeletnek mindig egy átfogó szabályokat tartalmazó
rendelkezésnek, gyűjteménynek kell lennie. Jelentős módosulás benne, hogy azóta felkerült a
Molnárkalács Borsodnádasdi Hagyománya a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti
Jegyzékére és az abban foglalt vállalásokat beleírtuk a rendeletbe. Alpolgármester Úr
véleményét is kikértem az anyaggal kapcsolatban.
Pallagi László képviselő:
A molnárkalács jól részletezve került bele az anyagba.
Sági Tibor alpolgármester:
A rendelet egy keretrendszert és elveket próbál felvázolni, amibe sok minden belefér és sok
minden ki is kerülhet belőle. A cél az volt, hogy az élet minden területét fedje le, ami kevés
anyagi forrást igényel.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás? Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendelet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelete
a közművelődési feladatok ellátásáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtására
Kormos Krisztián polgármester:
Újra lehetőség nyílik a településünknek - mivel 5000 fő alatti létszámúak vagyunk - pályázni
a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. Borsodnádasd esetében
659 m3 az igényelhető támogatás.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Az összes igényelhető mennyiségre pályázzunk.
Pallagi László képviselő:
Én sokallom a 659 m3 –t, ennyit nem is tudnánk összeszedni a környékről és a szállítási
költség az önkormányzatot terheli.
Kormos Krisztián polgármester:
Anyagi kötelezettséget mindenképpen vállalnunk kell, mert a meghatározott összegből nem
jön ki a lakosokhoz történő fa elszállítása is. A pályázat beadása nem kerül költségbe,
kötelezettségünk van, én támogatásra javaslom. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
59/2018.(VII.30.) számú KT határozat
Tárgy: A szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtását
támogatja és vállalja a támogatáshoz kapcsolódó pályázati kiírásban foglalt feltételeket,
kiemelve, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. Az igényelt
kemény lombos fafajta mennyisége: 658 erdei m3. A pályázatban történő részvételhez a saját
forrás az önkormányzat rendelkezésére áll.
Egyúttal a képviselő-testület kinyilatkozza, hogy az önkormányzat:
- pályázatában szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek, valósak és
hitelesek,
- köztartozással nem rendelkezik,
- a saját forrás rendelkezésre áll,
- megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
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nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat
céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
adólevonási joggal nem rendelkezik,
az adatvédelmi szabályoknak megfelelően gyűjtött és kezelt személyes adatokat
rögzítettek az ebr42 rendszerben és továbbítottak papír formában.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda intézményvezetői pályázatainak elbírálására
Burkovics Róbert jegyző:
Az érintettek nem kérték a zárt ülésen történő tárgyalást. 2018. augusztus 14-én a jelenlegi
intézményvezető megbízása lejár, új vezető megbízása szükséges. Az idén már második
alkalommal került kiírásra az óvodavezetői pályázat, az előző eredménytelenül zárult, egy
pályázat sem érkezett. 2018. május 30-i ülésén döntött úgy a testület, hogy ismét kiírja a
pályázatot, 2018. július 9-e volt a beadási határidő, amely határidőre Becseiné Tóth Ágnes és
Leitner Csabáné nyújtotta be pályázatát. A pályázati eljárást megindítottuk, szakértőt akartunk
felkérni, aki tájékoztatott arról, hogy kiváltható a szakértő véleménye. Megkerestük a
Nemzeti Pedagógus Kart, illetve véleményezte a pályázatokat a nevelő testület, az intézményi
alkalmazotti közösség, a szakszervezet, a szülői szervezet és a roma nemzetiségi
önkormányzat. A Nemzeti Pedagógus Kar, illetve jómagam is úgy láttam, hogy mindkét
pályázat egy kritériumnak nem felet meg, hogy egyik pályázónak sincsen pedagógus
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítése. A nemzeti köznevelésről
szóló törvénynek van egy rendelkezése, mely szerint ha nem adja be olyan pályázó a
pályázatát, aki minden feltételnek megfelel, de van pedagógus szakvizsgája valamilyen
irányban, akkor két évre megbízható azzal a feltétellel, ha a pályázó vállalja, hogy két éven
belül megszerzi az intézményvezetői szakképesítést és ha ez teljesül, további három évre
meghosszabbítható a kinevezése. Előzetesen ezt mindkét pályázóval megbeszéltük, akik ezt
vállalták. A Nemzeti Pedagógus Kar jelzése alapján két nagyon felkészült és szép anyagot
kaptunk, mindkét jelölt alkalmas az intézményvezetői megbízásra. A nevelőtestület,
intézményi alkalmazotti közösség, szakszervezet, szülői szervezet Becseiné Tóth Ágnest
javasolja óvodavezetőnek, a roma nemzetiségi önkormányzat pedig Leitner Csabánét. A
Pénzügyi Bizottság - melynek két pedagógus tagja is van - meghallgatta a két pályázót, a
képviselő-testületnek pedig döntést kell hoznia.
Kormos Krisztián polgármester:
Régen voltunk ilyen döntési helyzetben, jó azt látni, hogy felkészült szakemberek magukat
alkalmasnak tartva pályáznak egy ilyen intézmény vezetésére. A pályázati anyag elkészítésért
minden elismerésem, nem kis munka lehetett egy ilyen jól összeállított anyagot elkészíteni.
Sági Tibor alpolgármester:
Két nagyon értékes embernek két nagyon értékes munkáját láttuk itt, minden elismerésem.
Bármelyik magyarországi óvoda büszke lehetne rá, ha ilyen vezetőjük lenne, mint ti vagytok.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a pályázatokat, kérném a véleményeket.
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Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Becseiné Tóth Ágnes és Leitner Csabáné Borsodnádasdi
Mesekert Óvoda intézményvezetői álláshelyére beadott pályázatát és mindkét pályázót
alkalmasnak találja.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Titkos szavazást szeretnék kezdeményezni, egyetért-e
a képviselő-testület Becseiné Tóth Ágnes és Leitner Csabáné pályázatainak elbírálására titkos
szavazás elrendelésével, illetve az Ideiglenes Bizottság létrehozásával, a bizottság elnökévé
Pallagi Lászlót, tagjaivá Kelemen Tündét és Dorkó Györgyöt javaslom, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2018.(VII.30.) számú KT határozat
Tárgy: Titkos szavazás lebonyolításához Ideiglenes Bizottság létrehozása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Mesekert Óvoda intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálását titkos
szavazás keretében dönti el, melyre Ideiglenes Bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:
Pallagi László – elnök
Kelemen Tünde – képviselő
Dorkó György – képviselő
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kormos Krisztián polgármester szünetet rendel el, elrendeli a titkos szavazást,
majd megkéri Pallagi László elnököt, hogy ismertesse az Ideiglenes Bizottság
által hozott döntés eredményét.
Pallagi László képviselő:
A szavazás eredményes volt. A szavazó urnában 7 darab érvényes szavazólap volt. A
Szavazatszámláló Bizottság 5 igen szavazattal Becseiné Tóth Ágnest választotta, Leitner
Csabáné 2 szavazatot kapott.
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozatot hozta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással a 7 jelenlévő
képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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61/2018.(VII.30.) számú KT határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Mesekert Óvoda óvodavezetői álláshelyére beadott pályázatok
elbírálása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Borsodnádasdi
Mesekert Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére érkezett pályázatokat
és a véleményezésre jogosult szervezetek javaslatai figyelembe vételével a Borsodnádasdi
Mesekert Óvod intézményvezetői feladatával Becseiné Tóth Ágnest bízza meg 2018.
augusztus 15. napjától 2020. augusztus 14. napjáig.
A képviselő-testület döntött abban, hogy ezen megbízást pályázat nélkül, további három év
időtartamra, 2023. augusztus 14. napjáig meghosszabbítja, amennyiben 2 éven belül az
intézményvezetői szakképzettséget megszerezte.
A képviselő-testület az intézményvezető illetményét – Pedagógus II. besorolási fokozata
alapján - 438.480 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát az illetményalap 40 %-ában, 73.080 Ftban állapítja meg.
Határidő: 2018. augusztus 15.
Felelős: polgármester

Kormos Krisztián polgármester:
Gratulálok a nyertesnek, köszönöm Leitner Csabánénak a részvételt, további sikereket
kívánunk a munkájához.
Becseiné Tóth Ágnes:
Köszönöm szépen a képviselő-testületnek a bizalmat és igyekszem a jövőben úgy végezni a
munkámat, hogy mindenkinek a megelégedésére szolgáljak.

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2018. II. féléves munkaterv elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Mindig ki szoktam hangsúlyozni, hogy egy tervről van szó, amitől el lehet térni. Van-e
kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti 2018. II.
féléves munkaterv elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2018.(VII.30.) számú KT határozat
Tárgy: A 2018. II. félévi munkaterv elfogadása

7
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület döntött abban, hogy a 2018. II. féléves
munkatervét a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

5. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséről
Burkovics Róbert jegyző:
Törvényi kötelezettség, hogy minden évben el kell fogadni a hivatal működéséről szóló
beszámolót. A kollégák aktualizálták, ennek alapján készült el az anyag.
Sági Tibor alpolgármester:
A lakosság részéről pozitív visszajelzést szoktam kapni, a hivatal elfogadottsága nőtt. Ha
segítségért jönnek be a Polgármesteri Hivatalba, lehetőség szerint mindig segítenek a
dolgozók, ami dicséretes irányba megy. Nem igazán tud olyat kérni a lakosság, amire
valamilyen módon ne reagálnának a dolgozók. Nyilván vannak területek, ahol kell fejlődni.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséről szóló tájékoztató elfogadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2018.(VII.30.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztatás a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal működéséről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Polgármesteri Hivatal működéséről szóló tájékoztatót a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
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6. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzatának
jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
A Közszolgálati Szabályzatot el kell fogadnia a testületnek, az anyag elkészült, ami igen
terjedelmes, van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának jóváhagyásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2018.(VII.30.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzatának jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő: értelemszerűen

7. Tárgyalt napirend:
Javaslata a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatának
jóváhagyására
Burkovics Róbert jegyző:
Az Iratkezelési Szabályzatot nem régen fogadta el a testület, viszont a kormányhivatal
észrevételt tett, aminek értelmében módosítani szükséges. Az anyag az észrevétel alapján
átdolgozásra került.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatának jóváhagyásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
65/2018.(VII.30.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatának jóváhagyása
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Egy nagyon fontos témában kérném a képviselő-testület véleményét, a Polgármesteri
Hivatallal szemben lévő, 540 hrsz-ú volt COOP épületének ügyében. Korábban már többször
is történt egyeztetés az épület tulajdonosával, az igazgatóval, aki 25.000.000 Ft összegért adná
nekünk az ingatlant. Értékbecslés is készült az említett épület vonatkozásában nettó
25.000.000 Ft összegben. Amennyiben megvásároljuk, valamit mindenképpen kezdeni kell
vele, mert nagyon elcsúfítja a településképet a város központjában. Korábban arról volt szó,
még mielőtt az új COOP felépült volna, hogy a piactér területét megkapják, ott építik meg az
új boltot, viszont ők megvásároltak egy magáningatlant és oda építették fel az áruházat. A
szennyvíz beruházás műszaki indokoltsága lehetőséget ad ingatlan vásárlásra.
Épületenergetikai pályázat fog indulni TOP keretében és arra gondoltunk Jegyző Úrral, hogy
amennyiben megvásárolnánk a régi COOP épületét, beadnánk rá a pályázatot. Az
önkormányzati tulajdonú épületekre 100 %-osan tudunk pályázni, teljes külső felújításra
lenne lehetőség. A funkciója tekintetében áthoznánk az épületbe a konyhát, ahol kialakítatnák
a technológiát, ott történne a főzés, a jelenlegi konyha épületében maradna az étkezde a
gyerekek részére. Bolti árusító hely, vagy épület tekintetében a 25.000.000 Ft nem egy
elrugaszkodott ár. Szennyvíz beruházás keretében meg tudnánk vásárolni ezt az ingatlant,
vagyis az önkormányzatnak nem kerülne pénzébe, a funkciójára pedig adnánk be pályázatot.
Még egy ilyen lehetőségünk nem lesz. Az igazgató kérte, hogy amennyiben megvásároljuk
tőle az ingatlant, a szerződésben legyen benne, hogy a későbbiekben ezt ne tudjuk boltként
hasznosítani.
Sági Tibor alpolgármester:
Nekem nem tetszik a tulajdonos hozzáállása. Tudja nagyon jól, hogy nekünk erre az épületre
szükségünk lenne. Az az elgondolás tetszik, hogy valamit ki akartok belőle hozni, de nem
ilyen áron. Ez az épület egy romhalmaz.
Kormos Krisztián polgármester:
Szolgalmi jog vásárlásra is van lehetőségünk.
Pallagi László képviselő:
Nekem sem tetszik az igazgató a hozzáállása ebben az ügyben, főleg hogy még feltételeket is
szab nekünk abban az esetben, ha megvásároljuk az ingatlant. Ha ő így áll hozzánk, álljunk
mi is másképp és szabjunk mi is feltételeket. Ő annak idején a telket ingyen kapta,
megépítette rajta a COOP-ot, 40 éven keresztül üzemeltette, amin már minimális amortizáció
van.
Kormos Krisztián polgármester:
Az az baj, hogy 3 év, mire elkezdődik bármi is.
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Pallagi László képviselő:
Én még sajtónyilvánosság elé is vinném az ügyet, ha rajtam múlna, mert ez gerinctelen dolog.
Dorkó György képviselő:
Ha nem használjuk fel az állam által adott pénzt ingatlan vásárlásra, igen buták vagyunk. A
kérdés, hogy akarunk-e még ingatlant vásárolni a későbbiekben.
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető:
39.400.000 Ft van a pályázatban ingatlan vásárlásra, ebből már elköltöttünk 5.000.000 Ft-ot a
Rákóczi úti ingatlanra, 1.000.000 Ft-ot a PLES-sel szembeni területre és 115.000 Ft-ot a
Körtvölgye úton egy átemelő miatt egy kis telekre. Ha a COOP épülete 31.000.000 Ft-ba
kerülne, akkor 37.115.000 Ft-nál tartunk a 39.400.000 Ft-hoz képes, vagyis még mindig van
durván 2.500.000 Ft tartalékunk az esetleges kisebb ingatlan vásárlásra. Rövid időn belül ki
fog derülni, hogy szükség lesz-e még ingatlan vásárlásra, mert a tervezés le fog zárulni
augusztus végéig.
Sági Tibor alpolgármester:
Én nem tudom elképzelni, hogy bárki is odaadná 2.500.000 Ft-ért a házát, én óvatos lennék
azzal, hogy most elköltsük szinte az összes állam által adott pénzt.
Kormos Krisztián polgármester:
A kérdés jelen esetben az, hogy kell nekünk ingyen ez az épület, vagy sem.
Sági Tibor alpolgármester:
Én ismerek olyan embereket és helyeket, ahol azt mondja a tulajdonos, hogy odaad ingyen a
településnek egy ilyen romhalmazt. Sajnos ez az ember nem ilyen, a kérdés valóban az, hogy
kell-e nekünk ilyen formában és ennyiért ez az épület? Én nem fogom megszavazni. A
konyha kialakítása a COOP épületében legalább két év, mivel még ez után fogunk pályázni
rá, amennyiben a tulajdonunkba kerül az ingatlan. Ez az épület így fog kinézni még három év
múlva is.
Kormos Krisztián polgármester:
A lehetőség benne van.
Pallagi László képviselő:
Javasoljuk a tulajdonosnak, hogy 10.000.000 Ft + áfa összegért megvásároljuk az épületet.
Kormos Krisztián polgármester:
Nem fogja elfogadni a javaslatunkat. Ismerem már annyira. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a
szennyvízberuházás keretén belül a Borsodnádasd 540 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat
megvásárolja 25.000.000 + áfa összegért, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 3 igen, 4
nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
66/2018.(VII.30.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasd 540 hrsz-ú ingatlan vásárlásának elutasítása
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasd
540 hrsz-ú ingatlant a szennyvízberuházás keretén belül 25.000.000 Ft összegért nem
vásárolja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A „Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon” tárgyú építési munka kivitelezésére
közbeszerzési eljárást indított, öt ajánlattevőt keresett fel ajánlattételre, a Duktil Közműépítő
Kft-t, a Fedrid Kft-t, a Bódvavölgy-Bau Kft-t és a BAU-VILL ÉPKER Kft-t. A Bíráló
Bizottság döntése értelmében a legkedvezőbb ajánlatot a Duktil Közműépítő Kft. adta. Van-e
kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a „Kerékpárutak építése és
felújítása Borsodnádasdon” tárgyú közbeszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztásával, név
szerinti szavazást rendelt el, kéri a nevük hallatán jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
Kormos Krisztián: igen,
Dorkó György: igen
Dr. Hegedűs Zsuzsanna: igen,
Kelemen Tünde: igen,
Kovács Attila: igen
Pallagi László: igen
Sági Tibor: igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
67/2018.(VII.30.) számú KT határozat
Tárgy: A „Kerékpárutak építése és felújítás Borsodnádasdon” tárgyú közbeszerzési
eljárásban a kivitelező kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
„Kerékpárutak építése és felújítás Borsodnádasdon” tárgyú építési munka kivitelezésére
irányuló hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban a kialakult eredmény és a
Bíráló Bizottság javaslata alapján az eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás
nyertesének a Duktil Közműépítő Kft-t hirdeti ki.
A kialakult eredmény alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
Önkormányzat képviseletében fenti tárgyú közbeszerzés tekintetében a Duktil Közműépítő
Kft-vel kösse meg a vállalkozási szerződést.
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

Dr. Hegedűs Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Sági Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

