Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2018. november 5. 17.00 órától – 19.30 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 (késett)
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – nem jelent meg
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
dr. Rapcsok Balázs aljegyző – jelen van
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető – jelen van
Becseiné Tóth Ágnes óvodavezető – jelen van
Puporka Xénia Molnárkalács Ház vezető – jelen van
Hajdúné Murányi Tünde Nádasd Kft. vezető – jelen van
Becsei Gyula műszaki ügyintéző – jelen van
Mihály Tibor ÉRV Zrt. – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Sági Tibor és Kovács Attila 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, Sági Tibor és Kovács Attila 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. Tájékoztató az ÉRV Zrt. borsodnádasdi szolgáltatási tevékenységéről, jövőbeni
fejlesztési javaslatairól
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Mihály Tibor ÉRV Zrt.
2. Tájékoztató a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda 2017/2018 évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Becseiné Tóth Ágnes óvodavezető
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3. Tájékoztató a Molnárkalács Ház működéséről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Puporka Xénia Molnárkalács Ház vezető
4. Javaslat a "Multifunkcionális közösségi tér kialakítása" tárgyú, a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban az eljárás eredménytelenné
nyilvánítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető
5. Javaslat az "Borsodnádasd Zöld Város Projekt I.-ütem" tárgyú (EKR000751012018)
közbeszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető
6. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató az ÉRV Zrt. borsodnádasdi szolgáltatási tevékenységéről, jövőbeni
fejlesztési javaslatairól
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön Mihály Tibort az ÉRV Zrt. ózdi szolgáltatási üzem üzemi ágazat
vezetőjét. Az ÉRV Zrt. és önkormányzat kapcsolata már hagyományokra nyúlik vissza.
Annak mindenképpen örülünk, hogy a gördülő fejlesztési tervben sok mindent meg tudunk
valósítani. Az együttműködésünk egyik csúcsa a Vörösmarty út, ami most kicsit vontatottan
halad, de aki részt vett benne, az tudja, hogy a háttérben nagyon sok munka zajlott, hogy ezt
az ÉRV Zrt., a vis maior és a szennyvíz részéről is össze tudjuk hangolni. Az írásos anyag
elkészült, van-e szóbeli kiegészítése?
Mihály Tibor ÉRV Zrt.:
Én is köszöntöm a Tisztelt Képviselőket. Köszönöm szépen azt a pozitív hozzáállást, amit az
önkormányzat, az illetékes műszaki kollégák tanúsítanak. Ez nekünk nagy segítség, az érdek
közös, mégpedig hogy a fogyasztókat jó minőségű ivóvízzel lássuk el. Igyekeztünk egy olyan
összefoglaló anyagot összeállítani, ami minden aspektusát az üzemeltetésnek végigveszi.
Bármi kérdés merül fel a Tisztelt Képviselők részéről, bármikor rendelkezésükre állunk. A
szennyvízberuházás még javában zajlik a településen, az ÉRV Zrt. folyamatosan jelen van az
aktuális helyszíneken. Folyamatosak a kooperációk az ügyben. A szippantási tevékenység
időben kissé elcsúszik az utóbbi időben. Három településen indult meg a csatorna projekt,
Borsodnádasdon, Arlóban és Ózdon. Sok esetben érkezik bejelentés, hogy bizonyos időben
egy egész utcában kell elszállítani a szennyvizet, mert a beruházás miatt lezárásra kerül az
érintett utca akár több napra is. Én türelmet és megértést kérek mindenkitől, hiszen erejükön
felül dolgoznak a kollégák, sokszor hétvégente is, amíg a munkavédelmi előírások lehetővé
teszik.
dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A beszámolót elfogadom, a szennyvízberuházással kapcsolatban lenne észrevételem. Jelenleg
a Táncsics telepen is zajlik a beruházás, a hétvégén viszont az ott lakók arra hívták fel a
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figyelmemet, hogy egy szemetes zsákban selejtes könyökök vannak elhelyezve. Bízom benne,
hogy ezeknek a beépítése nem történt meg. Az önkormányzat műszaki kollégájával már
felvettem a kapcsolatot és kérem Öntől is az ügyben való közreműködését.
Mihály Tibor ÉRV Zrt.:
Sajnos nem tudunk mindig mindenhol ott lenni, de köszönettel vesszük az efféle
észrevételeket, megkereséseket. Nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelni, víztartási
próbának, kamerás vizsgálatnak, stb. Eddig problémával nem találkoztunk, ha mégis
probléma merülne fel, azt elhárítjuk. Már a beruházás elején felhívtuk a kivitelezők figyelmét,
hogy amennyiben nem jól végeznek el egy feladatot, azt újból el kell.
Dorkó György képviselő:
A beszámoló harmadik oldalán van egy olyan megjegyzés, hogy a meghibásodások
javításánál a közterületeken talajcserét végzünk, az esetlegesen megbontott burkolatot az
eredeti állapotnak megfelelően helyreállítjuk. Az ÉRV Zrt. részéről ez így is működik. A
szennyvízhálózatnál később üzemeletető lesz az ÉRV Zrt. Sajnos az a tapasztalatom, hogy a
megbontott útszakasz helyreállítása nem megfelelően történik.
Mihály Tibor ÉRV Zrt.:
Tisztában vagyunk a problémával, ez minden kooperáción felmerül és azt kérem, hogy aki
ilyet tapasztal, az mindenképpen jelezze. Elmondható, hogy szakmailag megfelelő műszaki
ellenőrünk van, akinek minden jogalapja megvan az efféle ügyekben eljárni. Az utak
helyreállítását az önkormányzatnak kell garanciális oldalról érvényesíteni. Az
önkormányzatnak megvannak az előzetes felvételei a munkálatok előtti állapotról és annak
megfelelően kell majd a helyreállítást elvégezni. Nagyon sokféle rétegrendű út van a
környéken.
Dorkó György képviselő:
A szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfelek szennyvízhálózatra való újbóli rákötésének
és folyamatos üzemeltetésének mi lesz a módja? És milyen költségeket jelent?
Mihály Tibor ÉRV Zrt.:
Ez vezetőségi döntést igényel. Én javaslom az önkormányzatnak, a képviselő-testületnek egy
hivatalos levél megírását, amiben ennek a problémának a megoldását kérik.
Kormos Krisztián polgármester:
Gratulálni szeretnénk az ÉRV Zrt-nek is, hogy családbarát munkahely lett és kitüntettek
benneteket is. Az ÉRV Zrt-nek sikerült az önkormányzati dolgozókkal jó kapcsolatot
kialakítani, kívánom, hogy ez a továbbiakban is maradjon így. Meg fogjuk tenni a hivatalos
megkeresést felétek, hiszen ez egy fontos kérdés. Kívánunk a továbbiakban is jó munkát
nektek. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
ÉRV Zrt. borsodnádasdi szolgáltatási tevékenységéről, jövőbeni fejlesztési javaslatairól 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
ÉRV Zrt. borsodnádasdi szolgáltatási tevékenységéről, jövőbeni fejlesztési javaslatairól szóló
tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
98/2018.(XI.05.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az ÉRV Zrt. borsodnádasdi szolgáltatásáról, jövőbeni fejlesztési
javaslatairól
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az ÉRV Zrt.
borsodnádasdi szolgáltatásáról, jövőbeni fejlesztési javaslatairól szóló tájékoztatót a melléklet
szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

2. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda 2017/2018 évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm Becseiné Tóth Ágnes óvodavezetőt ülésünkön. Sikerült új kollégákat találnunk az
intézménybe, amiért külön köszönet intézményvezető asszonynak és bízom benne, hogy ők
megtalálják a számításaikat nálunk. A jövőben lesznek bölcsődés pályázatok, amivel érdemes
lenne foglalkozni. A beszámoló elkészült, van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz?
Becseiné Tóth Ágnes óvodavezető:
Én is köszöntöm a Tisztelt Képviselőket. Az új dolgozók augusztus 27. nappal érkeztek azért,
hogy tudjanak ismerkedni az intézménnyel, az óvoda sajátos helyi szokásaival, ami
elmondható, hogy sikerült. Szóbeli kiegészítésem nincsen az anyaghoz.
Sági Tibor alpolgármester:
Az utóbbi évek felújításai nem túl jó színvonalon zajlottak, sajnos a tető beázik, alulról pedig
ázik a pince egy golyós csap miatt. Ilyen jellegű problémák az iskolában, az óvodában és a
hivatalban is voltak. Nem tudom, hogy ugyanaz a cég végezte-e a munkálatokat, de ha igen,
abból az tapasztalható, hogy némelyik beruházásunk nem jó színvonalon lett megvalósítva.
Meg kellene nézni annak a jogi lehetőségét, hogy ezeket a cégeket esetleg kizárjuk a későbbi
beruházásainkból. Az óvoda játszótere nagyon szép, amit sajnos nem tudunk megvédeni
azoktól az illetéktelen használóktól, akik nem három és hat éves korukig használják. A
rongálókat büntetni kellene, mert tönkre fognak menni az eszközök.
Dorkó György képviselő:
A nádasdi óvoda nagyon jól felszerelt eszköz téren.
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Kormos Krisztián polgármester:
Az iskolában más kivitelező volt megbízva, mint a Polgármesteri Hivatalban. A múltkor
rongálás történt az óvoda játszóterén, ahol a kamera is megrongálódott, mindenesetre az
tapasztalható, hogy ahol kamera van kihelyezve, ott jobban odafigyelnek a részletekre. Annak
mindenképpen örülünk, hogy bővül az óvoda dolgozóinak a száma. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a tájékoztatót.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda 2017/2018 évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda 2017/2018 évi tevékenységéről szóló tájékoztatóval, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
99/2018.(XI.05.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda 2017/2018. évi tevékenységéről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Mesekert Óvoda 2017/2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint
jóváhagyja.
Határozat: értelemszerűen
Felelős: polgármester

3. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Molnárkalács Ház működéséről
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm Puporka Xéniát és Hajdúné Murányi Tündét ülésünkön. A Nádasd Kft. egyik
fontos tevékenysége a molnárkalács értékesítése, másrész a Molnárkalács Ház a
közmunkaprogram egyik kiemelt része és az önkormányzat égisze alatt működik. Szeretném
megköszönni azon kollégák munkáját, akik önzetlenül, szabadidejükből feláldozva és
elhivatottságot érezve mennek az országban mindenfelé molnárkalácsot sütni. A sütő gép
komoly karbantartást igényel, amihez megfelelő szakember szükséges. Sajnos a Molnárkalács
Ház is munkaerő hiánnyal küzd. Alapvetően eredményesnek tekintem a ház működését.
Kérdezem az anyag készítőit, van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz?
Puporka Xénia:
Nincsen szóbeli kiegészítésem az anyaghoz.
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Dorkó György képviselő:
Nem derül ki az anyagból, hogy a Nádasd Kft., az önkormányzat, vagy a Molnárkalács Ház
beszámolója ez. Én ebben így nem látok rendszert. Az anyagban próbáljátok leírni a jelenlegi
helyzetet, ami nagyon zavaros, nem látok benne tisztán. A molnárkalács két dologból tevődik
össze, gépi sütésből, ami üzleti alapon működik és van a hagyományőrzésen alapuló kézi
sütés. Az értékesítés és a kézi sütés általában egy helyen egyszerre szokott történni, amit
véleményem szerint külön kellene választani. A hagyományőrzés költségeit nem lehet
belevonni a hagyományőrzés költségeibe.
Pallagi László képviselő megérkezett a testületi ülésre.
Kormos Krisztián polgármester:
Hosszú távú célunk az, hogy ebből vállalkozás legyen. Közmunkában összességében nehéz
rentábilitást számolni, kimutatni. Az egy nagy kérdés, ha nem lesz közmunka program,
hogyan lesz a továbbiakban a ház működése. Korábban feltettük a kérdést, hogy érdemes-e
folytatni ezt a tevékenységet. Tulajdonképpen olyan terméket adunk el, amit közmunkában
állítunk elő. Mi ennek a terméknek az önköltségét olyan alacsonyan tartjuk az önkormányzati
oldalon, hogy a haszon a Nádasd Kft-nél csapódik le, mert ha az önkormányzatnál csapódna
le, azt vissza kellene forgatni a közmunka rendszerbe. Alapvetően egy bevétel termelő
tevékenységről beszélünk.
Kelemen Tünde képviselő:
A kézi hagyományőrzésben, sütésben én is részt szoktam venni és nagyon szerencsésnek
érzem magam, hogy ezt megtehetem és még egyszer sem fordult elő, hogy saját költségünkön
kellett volna utaznunk, vagy sütnünk a molnárkalácsot.
Pallagi László képviselő:
Piaci oldalról nézve ez egy veszteséges tevékenység. Kicsi a teljesítmény, kevés az
értékesítés, nem biztos, hogy jók az árak, jó az értékesítési kör. Én azt vártam ettől a
projekttől, hogy fog termelni annyi valós nyereséget, hogy ennek égiszén belül a
hagyományőrzésre kifizetett költségek beleférnek. A molnárkalácsnak hagyománya van
Borsodnádasdon és megítélésem szerint ennek a rentábilis működése megoldható.
Véleményem az, hogy a molnárkalács működését meg kell hirdetni, bérbe, vagy privát
használatba adni, amint letelt az 5 éves pályázati határidő.
Sági Tibor alpolgármester:
Az önkormányzatnak anyagilag jelen esetben még nem kell hozzátenni semmit, minden fillér
rajta haszon. Ezzel akkor kell majd komolyan foglalkozni, amikor közmunkaprogramban nem
tudjuk megoldani. Én úgy gondolom, hogy jelen feltételekkel most működőképes. Konkrét
kérdéseim lennének, van-e kapcsolat a budapesti Linea Negra nevű céggel?
Puporka Xénia:
Nincsen.
Sági Tibor alpolgármester:
A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület nekünk tartozik 2 M Ft-tal, nem lehetne azt megoldani,
hogy ezek a gépek az önkormányzat tulajdonába kerüljenek? Tehát ezzel rendbe tennénk a
gépek kérdését is és az egyesület tartozását is. A nagy rendezvények, ahová a kézi sütés tette
be a lábát, azok az igazán nyereségesek, a közmunka kiállítások, a szentendrei sütések, stb. A
prospektusok, szórólapok valakiknek a szellemi termékei, akik neve le lett véve ezekről, ezek
az emberek dolgoztak vele és tiszteljük meg őket azzal, hogy ráírjuk a nevüket.
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Pallagi László képviselő:
Mennyi dolgozói létszámmal működik a Molnárkalács Ház?
Puporka Xénia:
Négy fővel jelenleg.
Kormos Krisztián polgármester:
Igaza van Pallagi Képviselő Úrnak abban, hogy egy vállalkozás sokkal hatékonyabban tudna
működni. A gép amortizációját nem tudjuk elszámolni, könyveléstechnikailag ez egy nagy
veszteség, ha vállalkozási szemléletet nézünk.
Pallagi László képviselő:
Az a probléma, hogy nincsen igazán gazdája ennek, itt van a Nádasd Kft., álljon rá, hogy
piaci alapon működtesse a Molnárkalács Házat.
Puporka Xénia:
Egy műszakon tudunk termelni 4000-5000 darab molnárkalácsot egy nap. Érsek Gyula bácsi
az idén március elsején leszámolt tőlünk és az ő távozása után volt olyan nap, amikor 3000
darab selejtes kalácsot gyártottunk. Itt kezdődtek az alapvető problémák.
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
Molnárkalács Ház működéséről 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
Molnárkalács Ház működéséről szóló tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
100/2018.(XI.05.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a Molnárkalács Ház működéséről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Molnárkalács
Ház működéséről szóló beszámolót a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a "Multifunkcionális közösségi tér kialakítása" tárgyú, a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban az eljárás eredménytelenné
nyilvánítására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat öt ajánlattevőt keresett meg ajánlattételre, akik sajnos nem adtak be
érvényes ajánlatot, ezért új eljárást kell majd kiírni.
Pallagi László képviselő:
Meghívásos közbeszerzésről van szó, azt ki dönti el, hogy kiket hívunk fel ajánlattételre?
Kormos Krisztián polgármester:
Mi döntjük el.
dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Akár helyi vállalkozókat is meg lehetne keresni.
Kormos Krisztián polgármester:
Meg lehet próbálni bevonni más cégeket, de az kérdéses, hogy azok mennyire lesznek jók. A
nyílt közbeszerzésben nagyon sok veszély van.
Pallagi László képviselő:
Nem kell nyílt közbeszerzést tartani, hanem aki ismer jó referenciával rendelkező céget, az
javasolja.
Sági Tibor alpolgármester:
Vannak beruházásaink, amelyek pár éven belül megvalósulnak és vannak, amelyek nem
akarnak. A Nádasd Fitness is úgy működik, hogy 27 M Ft-ot tettünk a belügyminisztériumi
pályázati összeg mellé. Ha 2014-ben beletettük volna a Jegyzői Házba is a 27 M Ft-ot, akkor
lenne múzeuma Borsodnádasdnak. Én tartózkodni fogok a szavazásnál. Valami hiba van azzal
az intézménnyel, ami nagyon sokat adott ennek a településnek. Én nagyon vigyázok és
vigyázni fogok a múzeumban lévő könyvekre mindaddig, amíg az egészségem bírja, aki
visszakérte, annak visszaadtam, aki nem kérte vissza, az rendelkezett róla, hogy kinél lesz,
önkormányzatnál, vagy nálam. Évek óta testületi döntés van a Jegyzői Házról, csak akarat
nincsen. Az ajánlattevők tisztában voltak vele, hogy mit adnak be.
Dorkó György képviselő:
Ha valaki 110 M Ft-ért akar felújítani egy ilyen épületet, abba nem szabad belemenni.
Valóban megszavaztunk 30 M Ft-ot a Jegyzői Ház felújítására. Annak idején felajánlottuk,
hogy keressünk meg szakembert penészmentesítésre.
Sági Tibor alpolgármester:
Ha az épület rossz és penészesek a falak, akkor hiába kenjük le. Egyébként saját kezemmel
kentem le 2002-ben az összes tárgyat nitrohígítóval, saját testi épségem kockáztatásával. A
Szépművészeti Múzeumból ingyen hozattam anyagot.
Kormos Krisztián polgármester:
Az egy nagy kérdés, hogy találunk-e megfelelő kivitelezőt a Jegyzői Ház felújítására. A
projektjeink érdekesen alakulnak és ezek sokszor messze nem a mi érdekeinkkel fonódnak
össze. A mi felelősségünk, hogy a rendelkezésre álló összegből, a rendelkezésre álló határidőn
belül megvalósítsuk azokat a vállalásokat, amelyeket kell. Sajnos nagyon sok olyan
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intézkedés vár még ránk, ami akár hasonlóképpen alakulhat. Sokszor a rossz és a kevésbé
rossz között kell választanunk és sajnos ezek a döntési helyzetek nem rajtunk múlnak.
Pallagi László képviselő:
A Multifunkciós közösségi tér kialakítása tárgyú projektnél mi a legjobb ajánlat és a tervezői
költségvetés közötti különbség?
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető:
Nekünk a pályázatos költségvetésből kell kiindulni, mert az áll rendelkezésünkre, ami 50 M
Ft +ÁFA, ennyi van betervezve a Jegyzői Ház projektelemre. A legjobb ajánlat nettó 88 M Ft
+ ÁFA összegről érkezett. Közbeszerzéseknél mindig nettó értékről beszélünk. A
közbeszerzéseket a közbeszerzési törvény szabályozza, szigorú előírásai vannak, jelenleg egy
elektronikus közbeszerzési rendszerben egy online felületen történik az egész kommunikáció,
ami azt jelenti, hogy az ajánlattételi felhívást oda töltjük fel, az ajánlattevők onnan töltik le a
terveket, dokumentációkat és az ajánlatokat is oda töltik fel. Ez minden esetben kap egy idő
bélyeget, amit nem tudunk manipulálni, mert az online felület rögzít mindent. A Kbt. előírja,
hogy milyen személyeket kell meghívni a Bíráló Bizottságba, kell egy pénzügyes, egy jogi,
egy közbeszerzési szakértő és a közbeszerzés tárgya szerinti felsőfokú végzettséggel
rendelkező szakember. A törvény szigorúan leírja, hogy milyen esetekben milyen módon
járhatnak el és mivel határidőn túl nyújtották be az ajánlatot, ki kellett zárni a projektből az
érintetteket. A Bíráló Bizottság elvileg csak javaslatot tesz.
Sági Tibor alpolgármester:
Javaslatot szeretnék tenni arra, hogy ne építsük meg a Jegyzői Házat, ne írjuk ki a Jegyzői
Ház felújítására a közbeszerzést, indítványozom. Vásároljunk egy borsodnádasdi ingatlant 4-5
M Ft-értékben saját erőből, felújítjuk és lesz a gyűjteménynek helye.
dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Ilyet nem tehetünk, nem fogom támogatni.
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető:
Ezt a pályázatot úgy nyerte meg az önkormányzat, hogy bizonyos projekt elemeket
megvalósítunk. Ha a Jegyzői Ház kiesik, mint projekt elem, akkor az 50 M Ft + ÁFÁ-t vissza
kell fizetni, mert az már itt van az önkormányzat számláján.
Kormos Krisztián polgármester:
A saját erős beruházásnál is látjuk, hogy a szakember a legnagyobb kincs. Van most egy
viszonylag ütőképes csapatunk, velük kell megoldani a munkálatokat. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
"Multifunkcionális közösségi tér kialakítása" tárgyú, a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárásban az eljárás eredménytelenné nyilvánítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
"Multifunkcionális közösségi tér kialakítása" tárgyú, a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárásban az eljárás eredménytelenné nyilvánításával, név szerinti szavazást
rendelt el, nevük hallatán szavazzanak:
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből, név szerint
Kormos Krisztián: igen
Sági Tibor: tartózkodás
Dorkó György: igen
Dr. Hegedűs Zsuzsanna: igen
Kelemen Tünde: igen
Kovács Attila: igen
Pallagi László: igen
6 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
101/2018.(XI.05.) számú KT határozat
Tárgy: az „Multifunkciós közösségi tér kialakítása” tárgyú, a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárásban (EKR000610432018) az eljárás eredménytelenné
nyilvánítása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
„Multifunkciós közösségi tér kialakítása” tárgyú építési munka kivitelezésére irányuló
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban (EKR000610432018) a kialakult
eredmény, és a Bíráló Bizottság javaslata alapján – tekintettel a Kbt. 75.§ (1) b) pontjára – az
eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntés kihirdetéséhez és új eljárás
előkészítéséhez szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat az "Borsodnádasd Zöld Város Projekt I.-ütem" tárgyú (EKR000751012018)
közbeszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat öt ajánlattevőt keresett meg a projektben ajánlattételre, határidőre három
ajánlat érkezett és a legkedvezőbbet a FEDRID Kft. adta.
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető:
A sportterület projekt több elemből áll, két sportpálya, játszótér, teniszpálya épül,
zöldterületek karbantartásra kerülnek, közvilágítás kerül kiépítésre, burkolatok, járdák lesznek
felújítva, szinte az egész terület talaj cserét kap, kültéri fitness elemek lesznek.
Kormos Krisztián polgármester:
Sajnos egy játszóréti elemet kétszer annyiért tudunk megvásárolni, mint két évvel ezelőtt, ez a
piac. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a z
EKR000378152018 számú, Borsodnádasd Zöld Város Projekt I.-ütem" tárgyú
(EKR000751012018) közbeszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
EKR000378152018 számú, Borsodnádasd Zöld Város Projekt I.-ütem" tárgyú
(EKR000751012018) közbeszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztásával, név szerinti
szavazást rendelt el, nevük hallatán szavazzanak:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből, név szerint
Kormos Krisztián: igen
Sági Tibor: igen
Dorkó György: igen
Dr. Hegedűs Zsuzsanna: igen
Kelemen Tünde: igen
Kovács Attila: igen
Pallagi László: Igen
7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
102/2018.(XI.05.) számú KT határozat
Tárgy: EKR000751012018 számú, „Borsodnádasd Zöld Város Projekt I.-ütem” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy az
EKR000751012018 számú, „Borsodnádasd Zöld Város Projekt I.-ütem” tárgyú építési
munka kivitelezésére irányuló, Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárásban a kialakult eredmény, és a Bíráló Bizottság javaslata alapján az
eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás nyertesének a FEDRID Építőipari,
Szolgáltató és Gyártó Kft. (3780 Edelény Tompa Mihály út 2/A.) hirdeti ki.
Borsodnádasd Város Önkormányzata ezzel egyidejűleg döntött abban, hogy a rendelkezésre
álló anyagi fedezetét nettó 224.021 Ft-tal megemelve, azt nettó 99.126.223 Ft összegben
határozza meg, melyet Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
szóló 1/2018 (II.16.) számú rendelet mellékletében meghatározott előző évi költségvetési
maradvány összege terhére biztosít.
A kialakult eredmény alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
Önkormányzat képviseletében fenti tárgyú közbeszerzés tekintetében a FEDRID Építőipari,
Szolgáltató és Gyártó Kft-vel kösse meg a vállalkozási szerződést.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Képviselő-testület ez év júliusában, a 67/2018 (VII.30.) számú KT határozattal döntött a
TOP Kerékpárút projektünk kivitelezőjének kiválasztásáról. A közbeszerzés keretében
megajánlott és elfogadott ajánlati ár nettó 468.905 Ft-tal több volt, mint a pályázatban
biztosított támogatás, tehát ezt a részt az Önkormányzatnak saját költségvetéséből kell
kipótolnia. Bár erről az előterjesztés tárgyalásakor szó esett, de a döntés nem tartalmazta a
saját forrás biztosítását. Mint minden közbeszerzés, ez is utóellenőrzésen esett át, ahol a
támogató jelezte ezt a hiányosságot, amit most pótolni szükséges, erről szól a határozati
javaslat. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
EKR000149862018 számú, „Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az EKR000149862018
számú, „Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon” tárgyú közbeszerzési eljárásban
a kivitelező kiválasztásával, név szerinti szavazást rendelt el, nevük hallatán szavazzanak:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből, név szerint
Kormos Krisztián: igen
Sági Tibor: igen
Dorkó György: igen
Dr. Hegedűs Zsuzsanna: igen
Kelemen Tünde: igen
Kovács Attila: igen
Pallagi László: igen
7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
103/2018.(XI.05.) számú KT határozat
Tárgy: az EKR000149862018 számú, „Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzata döntött abban, hogy az EKR000149862018 számú,
„Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon” tárgyú építési munka kivitelezésére
irányuló, Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban a
rendelkezésre álló anyagi fedezetet (nettó 55.201.535 Ft pályázati támogatást) nettó 468.905 Fttal megemelve, azt nettó 55.670.440 Ft összegben határozza meg. A nettó 468.905 Ft-ot a
Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.16.)
számú rendelet mellékletében meghatározott előző évi költségvetési maradvány összege terhére
biztosítja.
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. Rapcsok Balázs
aljegyző

Sági Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

Kovács Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

