Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2019. július 09. 14.00 órától – 15.00 óráig a Képviselőtestület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Pallagi László képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető – jelen van
Dr. Rapcsok Balázs aljegyző – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kelemen Tünde és Sági Tibor 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, Kelemen Tünde 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 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Szervezeti
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Burkovics Róbert jegyző

és

Működési

2. Javaslat a 2019. II. féléves munkaterv elfogadására
Előterjesztő:
Burkovics Róbert jegyző
3. Javaslat az „Multifunkciós közösségi tér kialakítása" tárgyú közbeszerzési
eljárásban (EKR000667322019) a kivitelező kiválasztására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető
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4. Javaslat konyhatechnológiai felújítás miatt az étkeztetés vásárolt szolgáltatás útján
történő biztosítására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
5. Javaslat díszpolgári cím adományozására – zárt ülés (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
6. Javaslat a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány
tagjainak megválasztására – zárt ülés (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
7. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Megkérem Jegyző Urat, tájékoztasson bennünket a szervezeti és működési szabályzat
módosításáról.
Burkovics Róbert jegyző:
A tavaly elfogadott szervezeti és működési szabályzatot a kormányhivatal felülvizsgálta,
melyben észrevételeket tettek és javaslatokat arra vonatkozóan, hogy milyen módosításokat
kell eszközölnünk a szabályzatban. Ezek alapján elkészült a módosított szmsz, melyet
előterjesztünk a képviselő-testület elé elfogadásra.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadására javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
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
Borsodnádasd Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019.(VII.10.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/2018.(III.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2019. II. féléves munkaterv elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A 2019. II. féléves munkatervet el kell fogadnia a testületnek. Október hónapban lesznek az
önkormányzati választások, új képviselő-testület fog alakulni. Közmeghallgatást több
témában is tartanunk kell október hónapig, szennyvíz témában legfőképpen. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadására javasolja a képviselő-testület számára a
2019. II. féléves munkaterv elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2019. II. féléves munkaterv elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2019.(VII.09.) számú KT határozat
Tárgy: A 2019. II. félévi munkaterv elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület döntött abban, hogy a 2019. II. féléves
munkatervét a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a „Multifunkciós közösségi tér kialakítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban
(EKR000667322019) a kivitelező kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Az előzmények részletesen le vannak írva az anyagban. Jelen előterjesztés lényege, hogy
kiválasszuk a kivitelezőt a közbeszerzési eljárásban. Műszaki tartalom csökkentések történtek
a projektben.
Dorkó György képviselő:
Én személy szerint nem vagyok megelégedve a Domaép Kft. munkájával. A beruházásnál
nagyon ritkán lehet látni a műszaki ellenőrt. Én elküldeném a költségvetést felülvizsgálatra.
Nem tudunk sajnos mit tenni, mert nagyon el vagyunk csúszva az idővel, el kell kezdeni a
beruházást. Vannak dolgok, amik fölött csak elsiklunk, nem volna szabad.
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Kormos Krisztián polgármester:
Nem siklunk el semmi fölött, ha nem megfelelően lesz elvégezve a munka, annak
következménye lesz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
„Multifunkciós
közösségi
tér
kialakítása"
tárgyú
közbeszerzési
eljárásban
(EKR000667322019) 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
„Multifunkciós
közösségi
tér
kialakítása"
tárgyú
közbeszerzési
eljárásban
(EKR000667322019) a kivitelező kiválasztásával, név szerinti szavazást rendelt el, nevük
hallatán szavazzanak:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből, név szerint
Kormos Krisztián: igen
Dorkó György: tartózkodik
Dr. Hegedűs Zsuzsanna: igen
Kovács Attila: igen
Sági Tibor: igen
4 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2019.(VII.09.) számú KT határozat
Tárgy: a „Multifunkciós közösségi tér kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban
(EKR000667322019) a kivitelező kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
„Multifunkciós közösségi tér kialakítása” tárgyú építési munka kivitelezésére irányuló
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban (EKR000667322019) a kialakult
eredmény, és a Bíráló Bizottság javaslata alapján az eljárást eredményesnek nyilvánítja és
az eljárás nyertesének a Domaép Kft-t (3600 Ózd, Sárli telep Pf. 172.) hirdeti ki.
Borsodnádasd Város Önkormányzata ezzel egyidejűleg döntött abban, hogy a rendelkezésre
álló anyagi fedezetét nettó 435.617 Ft-tal megemelve, azt nettó 49.997.846 Ft összegben
határozza meg, melyet a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 Zöld infrastruktúra fejlesztés
Borsodnádasdon projekt építési költségek támogatási összege terhére biztosít.
A kialakult eredmény alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
Önkormányzat képviseletében fenti tárgyú közbeszerzés tekintetében a Domaép Kft-vel
kösse meg a vállalkozási szerződést.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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4. Tárgyalt napirend:
Javaslat konyhatechnológiai felújítás miatt az étkeztetés vásárolt szolgáltatás útján
történő biztosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A településen a szociális étkeztetést a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ
fenntartásában lévő konyha biztosítja. Hamarosan elkezdődik a konyhatechnológiai felújítás a
konyha épületében, ezért a szolgáltatást másképpen kell megoldani. Az étkeztetést a felújítás
idejére vásárolt szolgáltatás útján tudnánk biztosítani, Járdánházáról hozatnánk, Váradi
Sándorné egyéni vállalkozóval kötnénk szerződést. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti a
konyhatechnológiai felújítás idejére az étkeztetés vásárolt szolgáltatás útján történő
biztosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
44/2019.(VII.09.) számú KT határozat
Tárgy: A konyhatechnológiai felújítás idejére az étkeztetés vásárolt szolgáltatás útján történő
biztosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Szociális Alapszolgáltatási Központ 2019. július 15-től 2019. szeptember 15-ig , de legkésőbb
2019. szeptember 30-ig a tervezett felújítás idejére szerződést kössön Váradi Sándorné (3364
Járdánháza IV. Béla út 13.) egyéni vállalkozóval és az étkeztetést vásárolt szolgáltatással
biztosítsa.
Felelős: intézményvezető
Határidő: azonnal

Egyebek
Sági Tibor alpolgármester
Kormos Krisztián Polgármester Úr nyári szabadását szeretné tölteni 2019. július 8. napjától
2019. július 26. napjáig, három hét időintervallumban. Ehhez kéri a képviselő-testület
hozzájárulását. Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület Kormos Krisztián polgármester
szabadságának engedélyezésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2019.(VII.09.) számú KT határozat
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Tárgy: Kormos Krisztián polgármester szabadságának engedélyezése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Kormos
Krisztián polgármester 2019. július 08. napjától 2019. július 26. napjáig történő szabadság
kérelmét engedélyezi.
Felelős: alpolgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Dorkó György képviselő:
Észrevételem volna a sportpályán folyó beruházással kapcsolatban. Nincsen megfelelően
körbekerítve a munkaterület, ami már többször lett jelezve az érintett felé, eredménytelenül. A
szennyvízberuházást illetően pedig már többször jeleztem, hogy a visszatömörített
útburkolaton a rétegrend nem megfelelő. Javaslatot szeretnék tenni arra vonatkozóan, hogy a
műszaki ellenőr jöjjön el a testületi ülésünkre, ahol is feltehetjük neki a kérdéseinket,
elmondhatjuk a problémáinkat, illetve javaslom, hogy a tömörítés ellenőrzését végeztesse el
az önkormányzat.
Kormos Krisztián polgármester:
Támogatom képviselő út javaslatát arra vonatkozóan, hogy hívjuk el a műszaki ellenőrt a
testületi ülésünkre, kérjük tőle, hogy mutassa be az elvégzett munkálatokról a
jegyzőkönyveket.
Sági Tibor alpolgármester
Jó ötletnek tartom, prezentálja nekünk, hogy milyen mérések és munkálatok készültek el
eddig Borsodnádasdon a szennyvízberuházással kapcsolatosan. Amennyiben a jegyzőkönyvek
alapján mindent rendben találnak és a későbbiekben mégis probléma merül fel, nekünk
papírunk lesz a kezünkben arról, hogy a jegyzőkönyveket mi bekértük, a mérések alapján
szerintük mindent rendben végeztek el, vagyis a felelősség az övék.
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester a nyílt
ülést bezárta, zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Kelemen Tünde
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Sági Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

