Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2018. szeptember 24. 17.00 órától – 18.30 óráig a
Képviselő-testület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzat képviselő neve:
Sági Tibor alpolgármester
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető – jelen van
Szántó Erika hatósági ügyintéző – jelen van
Dr. Varga László r.ezredes, kapitányságvezető – jelen van
Tóth Lajos r.alezredes, őrsparancsnok – jelen van
Dr. Benkő Gábor főorvos – jelen van
Dr. Móritz József fogorvos – nem jelent meg
Érsek Orsolya védőnő – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kelemen Tünde és Dorkó György 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 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 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1.

Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletének
módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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2.

Tájékoztató a Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd város vonatkozásában, 2017.
évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dr. Varga László r.ezredes, kapitányságvezető
Tóth Lajos r.alezredes, őrsparancsnok

3.

Tájékoztató az egészségügy helyzetéről – 2017. évi háziorvosi beszámoló
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dr. Benkő Gábor háziorvos
Dr. Hegedűs Zsuzsanna háziorvos

4.

Tájékoztató az egészségügy helyzetéről – 2017. évi fogorvosi beszámoló
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dr. Móritz József fogorvos

5.

Tájékoztató az egészségügy helyzetéről – 2017. évi védőnői beszámoló
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Érsek Orsolya védőnő

6.

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához
történő csatlakozásra, valamint a 2019. évi fordulójában önkormányzati támogatás
keretösszegének meghatározására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Szántó Erika hatósági ügyintéző

7.

Javaslat a 1072/2 hrsz-ú terület megosztására és a megosztással kialakuló 1072/3 hrszú földrészlet Magyar Állam részére közút céljára történő térítésmentes területátadásra
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető

8.

Javaslat a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú „Zöld infrastruktúra
fejlesztés Borsodnádasdon” című projekt, „Sportterület” projekteleméhez kapcsolódó
építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető

9.

Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének
pályázati kiírására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

10.

Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2018. évi Közbeszerzési terv
módosításának elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

11.

Egyebek
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletének
módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Megkérem Jegyző Urat, tájékoztasson bennünket a rendelet módosításáról.
Burkovics Róbert jegyző:
A jelenlegi szociális rendeletünkben az szerepel, hogy az iskolába-járási települési támogatás
állapítható meg szeptember hónaptól május hónapig arra a 20 éven aluli, középfokú nappali
intézményi képzésben részt vevő gyermekre való tekintettel a törvényes képviselőnek, akinek
családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át. A problémát az jelenti, hogy az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét évek óta nem emelték, ami 28.500 Ft, viszont a bérek
emelkedtek és a jelenleg beadott kérelmek alapján derül ki, hogy szinte nem is lesz jogosult a
támogatásra senki. A javaslat az volna, hogy a 200 %-ot megemelnénk 400 %-ra. A
következő módosítás pedig az lenne, hogy az iskolába-járási települési támogatás mértéke a
lakóhely és a középfokú oktatási intézmény települése közötti, a Volán – honlapján közzétett
– menetrendszerinti 90%-os kedvezményű havi bérletjegy árának 50%-a módosulna, az 50 %
helyett a teljes összeg kerülne támogatásként megállapításra. A szociális rendeletünket felül
kell vizsgálni hamarosan.
Szántó Erika hatósági ügyintéző:
Az általános iskolás bérletre kevesen adtak be kérelmet, nem élnek ezzel a lehetőséggel az
emberek.
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
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018.(IX.25.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd város vonatkozásában, 2017.
évben végzett munkájáról
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön Dr. Varga László r.ezredest és Tóth Lajos r.alezredes urakat. A 2017.
év vonatkozásában a rendőrség munkájáról szóló tájékoztatót elkészítették, van-e szóbeli
kiegészítésük az anyaghoz?
Dr. Varga László r.ezredes, kapitányságvezető:
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselők! Nagyon tartalmas anyag készült a rendőrség
2017. évi munkájáról. Borsodnádasd város az én megítélésem szerint kiegyensúlyozott,
szélsőségektől mentes helyzetképet mutat a közbiztonság szempontjából. A
közlekedésbiztonság terén intézkedéseket tervezünk, amit érezni fog a lakosság. Azért, hogy a
baleseti helyzetképen javítani tudjunk, a rendőrség vissza fog térni a néhány évvel ezelőtti
klasszikus módszeréhez, el fogja veszíteni az állampolgárbarát arculatát, nem lesz fent a
police.hu internetes oldalon a méréseknek a helyszíne és nem feltétlen csak feliratos autóból
történnek majd a sebesség mérések, hanem civil autóból is. Mindenesetre megpróbálunk a
tisztesség határán belül maradni. Az elmúlt évben még járt le az őrs állománya a migráns
helyzet kezelése miatt a délvidékre, viszont az idén ez már nem volt jellemző. A nyáron a
teljes körzeti állományunkat feltöltöttük, teljes létszámmal működik a kapitányság.
Kormos Krisztián polgármester:
Remélhetőleg rövid időn belül a 25. számú főúton, Nagybátony-Ózd között el fog kezdődni
az útfelújítás, ami talán a sebességnövelésre jobban késztetni majd az autósokat, de azt ígérték
a tervezők, hogy a település két végpontján lesznek lassító ívek.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Nemrég beindult az 5.,6. és 7. osztályosok felzárkóztatása, ami rövid ideig tart – 3-4 hónap –
ezáltal el tudják végezni a 8. osztályt, ezután pedig jogosítványt tudnak szerezni. Nem
lehetne-e ezt magasabb iskolai végzettségez kötni, mert pont ezek a személyek isznak energia
italt és fogyasztanak szintetikus drogokat, ezáltal nincs önkontrolljuk és veszélyesek lehetnek
a közlekedésben.
Dr. Varga László r.ezredes, kapitányságvezető:
Ezzel maximálisan egyetértek, viszont én is jogalkalmazó vagyok, a jogszabályokat nem mi
alkotjuk, nekünk is be kell tartanunk és alkalmaznunk kell. Sajnos ennek a negatív hatását mi
is tapasztaljuk.
Kormos Krisztián polgármester:
Sebességmérésre kérnénk fel a rendőrséget egy bizonyos útszakaszon. Az Engels telepi
elágazásnál elértük azt, hogy 60-as tábla kerüljön kihelyezésre, viszont még ennek ellenére is
sok baleset történik azon a szakaszon. Ennek elkerülése érdekében szeretném kérni a
sebességmérés alkalmazását ennél az elágazásnál.
Dorkó György képviselő:
Az anyagban nem látok semmit a borsodnádasdi drogfogyasztásról, ennek mi az oka?
Dr. Varga László r.ezredes, kapitányságvezető:
Az Országos Rendőr-főkapitányság adta ki azt a szigorú szempontrendszert pontokba szedve,
hogy milyen mértékben kell nekünk erről beszámolni. Számítottam a kérdésre. A héten is
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meg kellett szüntetnünk egy eljárást egy fogyasztóval szemben, akinek a vizelettesztje jelzett
valamit, de a szakértő nem tudta igazolni, hogy mi az. Ezután vegyész szakértőhöz küldtük el,
ő sem tudott konkrétat megállapítani, vagyis kettő negatív eredményt kaptunk. Annak
ellenérre, hogy a fiatalkorú gyanúsított arról számol be, hogy hetente háromszor jár vásárolni
XY terjesztőhöz – aki már le is volt tartóztatva – és számos fogyasztó kötődött az ő
személyéhez, nem tudjuk bizonyítani, hogy kábítószert fogyasztott, így meg kellett szüntetni
az eljárást.
Kormos Krisztián polgármester:
Tavaly történt egy nagyon súlyos bűncselekmény Borsodnádasdon. Szeretnénk külön
megköszönni nektek, hogy együttműködtetek velünk, tudtuk közösen kezelni a helyzetet.
Reméljük ilyen eset nem fog soha többé történni sem Borsodnádasdon, sem máshol. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket?
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd vonatkozásában, 2017. évi munkájáról szóló
tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd vonatkozásában, 2017. évi munkájáról szóló
tájékoztató elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
78/2018.(IX.24.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd vonatkozásában, 2017. évben
végzett munkájáról
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a város
közbiztonsági helyzetéről, a Borsodnádasdi Rendőrőrs 2017. évben végzett munkájáról szóló
beszámolót a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

3. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató az egészségügy helyzetéről – 2017. évi háziorvosi beszámoló
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm Dr. Benkő Gábor és Dr. Hegedűs Zsuzsanna háziorvosokat ülésünkön. A
háziorvosi beszámoló elkészült, van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz?
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Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Szóbeli kiegészítésünk nincsen, ha kérdés van, arra szívesen válaszolunk.
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
egészségügy helyzetéről – 2017. évi háziorvosi beszámoló – 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
egészségügy helyzetéről– 2017. évi háziorvosi beszámoló – szóló tájékoztató elfogadásával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
79/2018.(IX.24.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az egészségügy helyzetéről – 2017. évi háziorvosi beszámoló
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az egészségügy
helyzetéről szóló tájékoztatót – 2017. évi háziorvosi beszámoló – a melléklet szerint
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató az egészségügy helyzetéről – 2017. évi fogorvosi beszámoló
Kormos Krisztián polgármester:
Móritz dr. jelenleg is rendelést tart és fogakat gyógyít. Örülünk, hogy működik
településünkön a fogorvosi ellátás. A 2017. évi beszámoló elkészült, a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
egészségügy helyzetéről – 2017. évi fogorvosi beszámoló – 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
egészségügy helyzetéről – 2017. évi fogorvosi beszámoló – szóló tájékoztató elfogadásával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80/2018.(IX.24.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az egészségügy helyzetéről – 2017. évi fogorvosi beszámoló
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az egészségügy
helyzetéről szóló tájékoztatót – 2017. évi fogorvosi beszámoló – a melléklet szerint
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató az egészségügy helyzetéről – 2017. évi védőnői beszámoló
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm Érsek Orsolya védőnőt, az írásbeli anyagot elkészítette, van-e szóbeli
kiegészítése?
Érsek Orsolya védőnő:
Amiről Kapitányságvezető Úr is beszélt, az a valami, amiről nem tudni pontosan micsoda,
sajnos megteszi hatását a születendő gyerekekre, mert az utóbbi időben sok a fejlődési
rendellenességre utaló jel. Borsodnádasdon elmondható, hogy nincsen üres fogorvosi,
háziorvosi, védőnői álláshely, aminek nagyon örülök. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
egészségügy helyzetéről – 2017. évi védőnői beszámoló – 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
egészségügy helyzetéről – 2017. évi védőnői beszámoló – szóló tájékoztatóval, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
81/2018.(IX.24.) számú KT határozat
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Tárgy: Tájékoztató az egészségügy helyzetéről – 2017. évi védőnői beszámoló
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az egészségügy
helyzetéről szóló tájékoztatót – 2017. évi védőnői beszámoló – a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

6. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához
történő csatlakozásra, valamint a 2019. évi fordulójában önkormányzati támogatás
keretösszegének meghatározására
Kormos Krisztián polgármester:
A felsőoktatási ösztöndíjrendszer a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára
kívánja elérhetővé tenni a felsőoktatásban való részvételt. A települési önkormányzatok
számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes és
önkormányzatunk évek óta folyamatosan csatlakozik ezen rendszerhez. Az idei évben is van
lehetőség csatlakozni, én támogatom a javaslatot. Amennyiben csatlakozunk, meg kell
állapítani a keretösszeget is, ami tavaly 1.200.000 Ft volt.
Szántó Erika hatósági ügyintéző:
A tavalyi évben is ez az összeg került jóváhagyásra, viszont nem lett a teljes összeg
felhasználva.
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
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozást,
valamint a 2019. évi fordulójában önkormányzati támogatás keretösszegének meghatározását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő
csatlakozással, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2018.(IX.24.) számú KT határozat
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő
csatlakozás
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Borsodnádasd
Város csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. október 03.

Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat a 2019. évi fordulójában önkormányzati támogatás keretösszegének
meghatározásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
83/2018.(IX.24.) számú KT határozat
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
önkormányzati támogatás keretösszegének meghatározása

2019.

évi

fordulójában

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pénzügyi feltételeként a 2019. évi
költségvetésben 1.200.000 Ft keretösszeg kerüljön elkülönítésre.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: értelemszerűen

7. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 1072/2 hrsz-ú terület megosztására és a megosztással kialakuló 1072/3 hrsz-ú
földrészlet Magyar Állam részére közút céljára történő térítésmentes területátadásra
Kormos Krisztián polgármester:
A Magyar Közút a 2507. számú főút önkormányzati tulajdonban lévő 1072/2 hrsz-ú szakaszát
érintően kereste meg az önkormányzatunkat. Ezen területrész a közúti közlekedést, valamint
Borsodnádasdnak az Eger irányú kapcsolódását szolgálja, javasoljuk a 1072/3 hrsz-ú terület
ingyenes átadását közút céljára, a Magyar Állam részére. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
1072/2 hrsz-ú terület megosztását és a megosztással kialakuló 1072/3 hrsz-ú földrészlet
Magyar Állam részére közút céljára történő térítésmentes területátadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a 1072/2 hrsz-ú terület
megosztásával és a megosztással kialakuló 1072/3 hrsz-ú földrészlet Magyar Állam részére
közút céljára történő térítésmentes területátadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
84/2018.(IX.24.) számú KT határozat
Tárgy: A 1072/2 Hrsz-ú terület megosztása és a megosztással kialakuló 1072/3 Hrsz-ú
földrészlet Magyar Állam részére közút céljára történő térítésmentes területátadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy
1. a Magyar Állam nevében és javára eljáró Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kezdeményezésére az Önkormányzat hozzájárul és jóváhagyja, hogy a 2507. jelű
országos közúttal érintett ingatlanrész, az 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú 1072/2
Hrsz-ú ingatlanról a Z:1205/2017 záradékszámú, 503-055/2017 munkaszámú Változási
vázrajz szerint leválasztásra kerüljön.
2. Az Önkormányzat hozzájárul az 1. pontban említett Változási vázrajz szerinti
telekalakítási eljárás megindításához és meghatalmazza a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t
(1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. adószám: 15329358-2-41), hogy képviselője útján
az eljárás során az Önkormányzat nevében és helyette eljárjon.
3. Az Önkormányzat a telekalakítás során az 1. pontban említett Változási vázrajz szerint
létrejövő 1072/3 Hrsz-ú Kivett országos közút megnevezésű, 10630 m2 területet
ingyenesen átadja közút célra a Magyar Állam részére.
4. Az Önkormányzat hozzájárul az 1. pontban említett Változási vázrajz szerinti
telekalakítást követően az ingatlan-nyilvántartásban való átvezetéshez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a területátadással kapcsolatos
nyilatkozatok megtételére, az útátadó megállapodás megkötésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

8. Tárgyalt napirend:
Javaslat a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú „Zöld infrastruktúra
fejlesztés Borsodnádasdon” című projekt, „Sportterület” projekteleméhez kapcsolódó
építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
A projekt előrehaladása érdekében az építési tevékenység kiválasztására legalább öt gazdasági
szereplő ajánlattevő felhívásával történő közbeszerzési eljárás megindítása szükséges. Az
alábbi cégeket javasoljuk ajánlattételre felhívni, a B.G.A.-MK Építőipari és Szolgáltató Kft-t,
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a BRAND 2001 Kft-t, a FEDRID Építőipari, Szolg. és Gyártó Kft-t, a KÉPES ÉS TÁRSA
Építőipari Kft-t és a PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010
azonosítószámú
„Zöld
infrastruktúra
fejlesztés
Borsodnádasdon” című projekt, „Sportterület” projekteleméhez kapcsolódó 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
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010
azonosítószámú
„Zöld
infrastruktúra
fejlesztés
Borsodnádasdon” című projekt, „Sportterület” projekteleméhez kapcsolódó építési
tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre
felhívandók kiválasztásával, név szerinti szavazást rendelt el, nevük hallatán szavazzanak:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből, név szerint
Kormos Krisztián: igen
Dorkó György: igen
Dr. Hegedűs Zsuzsanna: igen
Kelemen Tünde: igen
Kovács Attila: igen
Pallagi László: igen
6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
85/2018.(IX.24.) számú KT határozat
Tárgy:

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztés
Borsodnádasdon” című projekt, „Sportterület” projekteleméhez kapcsolódó építési
tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztása

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a TOP-2.1.215-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztés Borsodnádasdon” című
projekt, „Sportterület” projekteleméhez kapcsolódó építési tevékenységgel összefüggésben a
kivitelező kiválasztására irányuló, a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési
eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
1.
2.
3.
4.
5.

B.G.A.-MK Építőipari és Szolgáltató Kft. (3528 Miskolc, Duna u. 2.)
BRAND 2001 Kft. (3812 Monaj, Béke u. 72.)
FEDRID Építőipari, Szolg. és Gyártó Kft. (3780 Edelény, Tompa Mihály út 2/A.)
KÉPES ÉS TÁRSA Építőipari Kft. (3780 Edelény, Vörösmarty u. 59.)
PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3525 Miskolc, Régiposta u. 16. I.em.107.)

A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, a közbeszerzési eljárás előkészítésére és
megindítására.
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Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
9. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének
pályázati kiírására
Kormos Krisztián polgármester:
Átadnám a szót Jegyző Úrnak.
Burkovics Róbert jegyző:
2018. szeptember 5-én döntött a képviselő-testület arról, hogy Keresztfalvi Lajos megbízását
meghosszabbítja a korábbi feltételekkel 2019. március 7-ig. Ez beküldésre került a Magyar
Államkincstár részére, ők vezetik az intézmények törzskönyvi nyilvántartását, ők jegyzik be,
ha valaki intézményvezetőnek kerül kinevezésre. Hiánypótlás érkezett tőlük, több észrevételt
tettek, viszont az utóbbi időben semmilyen jogszabály nem volt erre vonatkozóan. Azt írták,
hogy mivel Lajos munkatörvénykönyve hatálya alá tartozik, így nem töltheti be az
intézményvezetői álláshelyet még megbízással sem, ezért tegyük át közalkalmazotti törvény
hatálya alá. A munkaidejét heti 20 órában állapítottuk meg, amit szintén kifogásoltak. Csak
megjegyezni kívánom, hogy korábban erre semmiféle észrevételt nem tettek, gond nélkül
bejegyezték. Amikor eredménytelenné válik egy pályázat, vagy lejár egy megbízatás, 90
napon belül ki kell írni az intézményvezetői álláshelyre a pályázatot, amit nem tettünk meg,
ezt pótolni kell. A korábbi megbízást vissza kell vonni és olyan határozatot kell hozni, hogy
mivel a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges a
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával 2018.
szeptember 25. napjától 2019. március 7. napjáig közalkalmazotti jogviszonyban, teljes
munkaidőben Keresztfalvi Lajos kerüljön megbízásra.
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 Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének pályázati kiírását
és Keresztfalvi Lajos Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
megbízását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének pályázati
kiírásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
86/2018.(IX.24.) számú KT határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírása
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Borsodnádasd Városi Önkormányzat képviselő-testülete a melléklet szerinti pályázatot írja ki
a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
Egyúttal felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert a pályázati eljárás lefolytatására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület Keresztfalvi Lajos Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár
intézményvezetői megbízásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
87/2018.(IX.24.) számú KT határozat
Tárgy:

Keresztfalvi Lajos Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
megbízása

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Kjt. 20/A §.
(2) bekezdés b.) pontja alapján – mivel a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez
elengedhetetlenül szükséges – a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
feladatainak ellátásával 2018. szeptember 25. napjától 2019. március 7. napjáig
közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben Keresztfalvi Lajost bízza meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület Keresztfalvi Lajos Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár
intézményvezetői megbízásáról szóló 77/2018.(IX.05.) számú KT határozat visszavonásával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2018.(IX.24.) számú KT határozat
Tárgy:

Keresztfalvi Lajos Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
megbízásáról szóló 77/2018.(IX.05.) számú KT határozat visszavonása

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy Keresztfalvi
Lajos Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői megbízásáról szóló
77/2018.(IX.05.) számú KT határozatot visszavonja.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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10. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2018. évi Közbeszerzési terv
módosításának elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat márciusban jóváhagyta Borsodnádasd Város 2018. évi Közbeszerzési
tervét. Módosítani szükséges a tervet, mivel egyrészt a 2018. évi Közbeszerzési terv márciusi
elfogadása óta további pályázatokról született támogató döntés, melynek eredményeként a
beruházások forrása biztosítottá vált, az egyes támogatott projektek megvalósítása így
realizálódhat. Másrészt az egyik legösszetettebb projekt, a „Zöld város” projekt
közbeszerzéseit a tervek elkészülésének üteme szerint, projektelemenként célszerű
lebonyolítani a Projekt előrehaladása érdekében. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném
a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének 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 Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
89/2018.(IX.24.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása.
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy
Borsodnádasd Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti
tartalommal módosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Egyebek
Kovács Attila képviselő:
Szeretném felhívni a figyelmet a településen lévő konténerekre, ugyanis nagyon rossz
állapotban vannak, sok alkalmatlan a hulladék tárolására, én javasolnám, hogy vegyünk párat.
Sokan illegálisan helyezik el a hulladékot a város különböző részein, amit büntetni kellene.
Akár több konténert is ki lehetne helyezni a település több pontján.
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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

Kelemen Tünde
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Dorkó György
jegyzőkönyv hitelesítő

