Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2020. október 29. 09.00 órától – 10.00 óráig a Képviselőtestület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Varga Ferenc képviselő
Távollévő önkormányzati képviselők neve:
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
dr. Rapcsok Balázs aljegyző – nem jelent meg
Erdei Sarolta pénzügyi előadó – jelent meg
Tóth Lajos r.alezredes – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Sági Tibor és Varga Ferenc képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Sági Tibor és Varga Ferenc 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. Tájékoztató a Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd város vonatkozásában,
2019. évben végzett munkájáról
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
2. Tájékoztató a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2019. évi
tevékenységéről
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
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3. Tájékoztató a Borsodnádasdi Labdarúgó Sport
tevékenységéről
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
4.

Tájékoztató a Borsodnádasdi Művelődésért,
Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester

5. Tájékoztató a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó
tevékenységéről
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester

Egyesület

Kultúráért

Egyesület

2019.

és

évi

Sportért

2019.

évi

6. Tájékoztató a Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
7. Javaslat földgáz energia beszerzésre önkormányzati csoportos közbeszerzéshez
történő csatlakozással
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
8. Javaslat villamos energia beszerzésre önkormányzati csoportos közbeszerzéshez
történő csatlakozással
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
9. Javaslat a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra
fejlesztés Borsodnádasdon” című projekt, „Út, parkoló és járda” projekteleméhez
kacsolódó építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló
közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
10. Javaslat az Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
11. Javaslat „Tisztítsuk meg az országot” c. 2020-as projekt keretében támogatási
kérelem beadására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
12. Javasat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi
alapellátásához kapcsolódó központi ügyeletek körzeteiről szóló önkormányzati
rendelet megalkotásának hozzájárulására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
13. Egyebek
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1. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd város vonatkozásában, 2019.
évben végzett munkájáról

Kormos Krisztián polgármester:
A jelenlegi vírushelyzetre tekintettel nem tettük kötelezővé a testületi ülésen való
megjelenést. Amennyiben kérdés merül fel egy adott beszámolóval kapcsolatban, azt az
érintett előterjesztő felé írásban jelezzük és a következő testületi ülésre bekérjük. A rendőrség
részéről köszöntöm ülésünkön Tóth Lajost, a borsodnádasdi rendőrős vezetőjét. A
felterjesztett anyagot jó minőségűnek találom, kellően alátámasztott adatokkal. A rendőrség
részéről egy átfogó előterjesztést kaptunk. Az írásbeli előterjesztés elkészült, van-e szóbeli
kiegészítés?
Tóth Lajos r.alezredes:
Az anyagban lévő adatok a tényeken alapulnak. Nincsen szóbeli kiegészítésem az
előterjesztéshez.
Sági Tibor alpolgármester:
A számokhoz, a felderítési arányhoz gratulálok, ezek mind azt mutatják, hogy becsületes,
tisztességes munkát végzett a rendőri állomány. Úgy gondolom, hogy minden borsodnádasdi
lakosnak a szubjektív és objektív biztonságérzete is – ahhoz képest, amilyen társadalmi és
gazdasági közegben élünk – nagyon jó és ezért igazán nagy köszönet a rendőri szerveknek.
Nekem különösen nagy problémám a településen zajló éjszakába nyúló dorbézolások. Én
ennek elszenvedője vagyok az Arany János utcában. Meglehetősen alacsony az a zajszint,
amit el lehet tűrni a törvény szerint, utána néztem. Ez igen nagy mértékben veszélyezteti a
társadalmi békét és egymás mellett élést. A kérdésem az, hogy milyen jogszabályi háttérrel
lehetne ennek véget vetni?
Tóth Lajos r.alezredes:
A csendháborítással kapcsolatban az önkormányzatnak semmiféle dolga nincsen. A
szabálysértési törvényben meg van fogalmazva a csendháborítás fogalma. Ez viszonylag egy
egyszerű törvény tényállás, egyszerű magatartás formával kimeríthető. A védett fél részéről is
egyszerűen fogalmaz, mert az írja a törvény, hogy nem lehet olyan tevékenységet végezni,
ami a másik fél nyugalmát zavarja és ez semmiféle időkorláthoz nincsen kötve. Első körben
figyelmeztetni szoktunk, a rendőri intézkedés alapján, ha valaki hangoskodik, attól először
elvesszük a tárgyat, ha például hangfallal kelti a zajt, majd a szabálysértési eljárás során el is
kobozzuk.
Sági Tibor alpolgármester:
Milyen telefonszámon lehet jelezni, ha valaki bejelentést szeretne tenni?
Tóth Lajos r.alezredes:
A 112-es számon kell bejelenteni. Meg kell mondani a település nevét, az utcát és nem
kötelező a bejelentő személyét bemondani, név nélkül is lehet bejelentést tenni.
Pallagi László képviselő:
Nagyon szépek az adatok, nincsen baj a rendőrség működésével kapcsolatban. Én már
korábban jeleztem, hogy az erdővel kapcsolatos tulajdon sértések száma sajnos nem csökken.
Vannak a társadalomra igen veszélyes és a társadalomra kevésbé veszélyes bűncselekmények,
például a makk összeszedése és illegális elvitele az erdőből. Olyan információm vannak
biztos helyekről, hogy a rendőrség ilyen esetekben szinte ki sem megy a helyszínre. Jelezni
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szeretném, hogy ezen a területen sajnos nem látok előrelépést. A makkból csemete lesz, az
egy természetes vadtáplálék. Ebben az ügyben számítanánk a rendőrség nagyobb mértékű
támogatására. Vannak törvények, amelyeket szinte senki nem tart be.
Tóth Lajos r.alezredes:
Elég komplex a kérdés, ismert a probléma a rendőrség számára. Számunkra minden bejelentés
fontos, minden esetben intézkedünk, de sajnos súlyozni kell. Igen, előfordul, hogy késve
érkezünk, vagy néha le is csúszunk a dologról, de a rendelkezésre álló eszközökkel
megpróbálunk megtenni mindent annak érdekében, hogy tetten érjük az elkövetőket. A
területi adottságainkból fakadóan örülünk, hogy a település lakó és belterületeire tudunk
rendőri erőt biztosítani, de természetesen nem hagyjuk figyelmen kívül a külterületet és a
belterület határait sem.
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 város vonatkozásában, 2019. évben végzett
munkájáról szóló tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2020.(X.29.) számú KT határozat
Tárgy:

Tájékoztató a Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd vonatkozásában, 2019.
évben végzett munkájáról

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd vonatkozásában, 2019. évben végzett munkájáról
szóló tájékoztató a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

2. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2019. évi
tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
A közalapítvány beszámolója elkészült, van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2020.(X.29.) számú KT határozat
Tárgy:

Tájékoztató a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2019. évi
tevékenységéről

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a „Nádasd”
Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a
melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Labdarúgó Sport Egyesület 2019. évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
Az egyesület beszámolója elkészült, van-e kérdés a beszámolóhoz?
Pallagi László képviselő:
A TAO pénz nincsen benne az anyagban, ha már egyszer támogatjuk az egyesületet, szeretnék
erről egy kimutatást látni. Nem volt róla tudomásom, hogy az egyesület terjeszkedik, jelenleg
három szakosztálya van. Évekkel ezelőtt már az egyesület megszűnéséről is beszélgettünk,
ehhez képest most azt látjuk, hogy terjeszkedik, fejlődik, a cél a megyei I. osztály elérése.
Érdekelne, hogy mi a távlati cél? Illetve, hogy a 21 M Ft szponzor támogatás honnan jött
össze? Ha ilyen nagyságrendű összegeket tudnak összeszedni, akkor nincsen szükségük az
önkormányzat támogatására, vonuljunk ki az egyesület működéséből, mert nincsen az
önkormányzatnak pénze ilyen jellegű kiadásokra.
Sági Tibor alpolgármester:
Az anyagban nekem is feltűntek ezek a számadatok, de ez az ő dolguk. Annak nagyon örülök,
hogy tovább működnek, tapasztalható a csapat mellett egy nagyon jó közösségi pozitív
összhang, életérzés. A fiatalok részére értelmes elfoglaltságot nyújtanak. Az önkormányzatot
nagy mértékben nem terheli anyagi kiadás az egyesület támogatását illetően. Én szívből
örülök, hogy terjeszkednek, fejlődnek.
Kormos Krisztián polgármester:
Elnök Úr felé továbbítjuk a kérdéseket. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Labdarúgó Sport Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóval,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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44/2020.(X.29.) számú KT határozat
Tárgy:

Tájékoztató a Borsodnádasdi Labdarúgó Sport Egyesület 2019. évi tevékenységéről

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Labdarúgó Sport Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a
melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2019.
évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
A beszámoló elkészült, van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2020.(X.29.) számú KT határozat
Tárgy:

Tájékoztató a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány
2019. évi tevékenységéről

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
A beszámoló elkészült, van-e kérdés, hozzászólás?
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Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóval,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2020.(X.29.) számú KT határozat
Tárgy:

Tájékoztató a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi tevékenységéről

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a
melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

6. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
A beszámoló elkészült.
Sági Tibor alpolgármester:
Szeretnék annyit hozzáfűzni a tűzoltóság és a polgárőrség beszámolójához, hogy tegye össze
a kezét az a település, ahol hajlandók még az emberek ingyen, a szabadidejüket feláldozva
dolgozni a településért és tenni a közösségért. Köszönet ezért nekik.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóval, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2020.(X.29.) számú KT határozat
Tárgy:

Tájékoztató a Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a melléklet
szerint jóváhagyja.

8
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

7. Tárgyalt napirend:
Javaslat földgáz energia beszerzésre önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő
csatlakozással
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat és intézményei vonatkozásában 2021. október 1-től 2023. október 1-ig tartó
földgáz energia beszerzésről szól az előterjesztés.
Sági Tibor alpolgármester:
Kérni szeretném, hogy mivel évek óta ez a cég közreműködik, lássuk már, hogy mennyi a
megtakarítás, a településnek mennyi haszna van belőle. Szeretném kérni a pénzügyi
csoporttól, hogy az előző évekre vetítve legyen már kimutatva, hogy mennyit spóroltunk
ezáltal. Biztos vagyok benne, hogy ez az önkormányzat számára hasznos, csak tudjuk már,
hogy mennyivel járunk jobban.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
földgáz energia beszerzéssel önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő
csatlakozással, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2020.(X.29.) számú KT határozat
Tárgy:

Borsodnádasd Város Önkormányzata 2021. október 1-től 2023. október 1-ig tartó
szerződéses időszakra szóló földgáz energia beszerzése

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
Borsodnádasd Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2021. október 1-től
2023. október 1-ig tartó szerződéses időszakra a mellékelt ajánlat elfogadásaként a szükséges
nyilatkozatokat, szerződéseket és dokumentumokat aláírja
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.
A szerződés megkötése a Polgármester feladata.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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8. Tárgyalt napirend:
Javaslat villamos energia beszerzésre önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő
csatlakozással
Kormos Krisztián polgármester:
Az előző előterjesztéshez hasonlóan itt a villamos energia beszerzésről van szó, a lényege
ugyanaz, mint az előzőekben. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti villamos
energia beszerzéssel önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2020.(X.29.) számú KT határozat
Tárgy:

Borsodnádasd Város Önkormányzata 2022-2023. évi villamos energia beszerzése

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
Borsodnádasd Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2022-2023. villamos
energia évre a mellékelt ajánlatok elfogadásaként a szükséges nyilatkozatokat, szerződéseket
és dokumentumokat aláírja.
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.
A szerződés megkötése a Polgármester feladata.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

9. Tárgyalt napirend:
Javaslat a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra
fejlesztés Borsodnádasdon” című projekt, „Út, parkoló és járda” projekteleméhez
kacsolódó építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Tegnap elkészültek a zöld város pályázathoz kapcsolódó útfelújítási tervek, sokadik
módosítás immár és ehhez kapcsolódóan a közbeszerzést minél hamarabb el kellene indítani.
Ehhez az szükséges, hogy az ajánlattételre felhívottakat ki kell választanunk, erről szól az
előterjesztés. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti TOP2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztés Borsodnádasdon”
című projekt, „Út, parkoló és járda” projekteleméhez kapcsolódó építési tevékenység
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kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók
kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
50/2020.(X.29.) számú KT határozat
Tárgy: a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztés
Borsodnádasdon” című projekt, „Út, parkoló és járda” projekteleméhez kapcsolódó
építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a TOP-2.1.2-15BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztés Borsodnádasdon” című
projekt, „Út, parkoló és járda” 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. BÓDVAVÖLGY-BAU Kft. (3754 Szalonna, Rákóczi u. 4/A)
2. BAU-VILL ÉPKER KFT.

(3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 48.)

3. BORSODSZER KFT.

(3780 Edelény, Petőfi u. 5.)

4. D-Gesztor Kft.

(3527 Miskolc, Teréz utca 4.)

5. FEDRID KFT.

(3780 Edelény, Tompa M. u. 2/A)

A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, a közbeszerzési eljárás előkészítésére és
megindítására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

10. Tárgyalt napirend:
Javaslat az Ózd Kistérség
módosítására

Többcélú

Társulás

Társulási

Megállapodásának

Kormos Krisztián polgármester:
Az Ózdi Kistérségi Társulás társulási megállapodását módosítani szükséges, az ügyelet
átszervezése miatt. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti Ózd
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2020.(X.29.) számú KT határozat
Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy az Ózd
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 1.
melléklete, az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a határozat 2. melléklete szerint
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

11. Tárgyalt napirend:
Javaslat „Tisztítsuk meg az országot” c. 2020-as projekt keretében támogatási kérelem
beadására
Kormos Krisztián polgármester:
A Belügyminisztérium az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében pályázati felhívást
tesz közzé települési önkormányzatok számára. A cél a környezetünk megóvása, az illegális
hulladéklerakók okozta terhelések megszüntetése és erre 3 M Ft támogatást biztosít az állam
sikeres pályázat esetén, ami nem igényel önerőt. Önkormányzatunk szeretné ezt a pályázatot
benyújtani. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt? Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Tisztítsuk meg az országot” című 2020-as projekt keretében a támogatási kérelem
beadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2020.(X.29.) számú KT határozat
Tárgy: „Tisztítsuk meg az országot” c. 2020-as projekt keretében támogatási kérelem beadása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy támogatja
„Tisztítsuk meg az országot” c. 2020-as projekt keretében támogatási kérelem beadását
költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt lebonyolításában eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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12. Tárgyalt napirend:
Javasat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi
alapellátásához kapcsolódó központi ügyeletek körzeteiről szóló önkormányzati rendelet
megalkotásának hozzájárulására
Kormos Krisztián polgármester:
Az ózdi központú háziorvosi vegyes ügyelet kialakításához és működéséhez szükséges az
alapellátáshoz kapcsolódó körzetekről szóló rendelet módosítása. A rendelet tervezetet az
érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek véleményezni szükséges. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti Ózd
Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó
központi ügyeletek körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2020.(X.29.) számú KT határozat
Tárgy: Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének – mint az Ózd Kistérség Többcélú
Társulás székhely települése – az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletek
körzeteiről szóló önkormányzati rendelete megalkotásához történő hozzájárulás
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy az Ózd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi
ügyeletek körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához hozzájárul.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Sági Tibor alpolgármester:
Megjegyezni szeretném, hogy katasztrofálisak az utak Borsodnádasdon. Kérni szeretném az
önkormányzat műszakis kollégáitól, hogy vizsgáljanak meg valamennyi borsodnádasdi utat,
milyen jellegű beavatkozás szükséges ahhoz, hogy emberi módon lehessen rajta közlekedni,
ez mennyibe kerülne és legkésőbb a költségvetés elfogadásáig határozzunk meg egy
ütemtervet, hogy melyik utcát milyen ütemben kívánjuk rendbe tenni. A pénzügyi csoporttól
pedig azt kérném, hogy a képviselők lemondtak a tiszteletdíjuk jelentős részéről, mutassák
már ki, hogy ez az összeg mennyi, mert ez az az összeg, ami alapot képez ahhoz, hogy ezeket
a munkákat meg tudjuk kezdeni. Nap mint nap tapasztaljuk, hogy élhetetlenné váltak utak,
útszakaszok és ennek a felmérése a műszaki csoportté lenne. Készüljön egy ütemterv, amit a
költségvetéskor fogadjunk is el. Megjegyezni szeretném, hogy nagyon tetszik a képújság, ami
a hivatal falára felkerült, de nem tudok elmenni amellett, hogy október 23-a alkalmából nem
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került semmi fel erre a kivetítőre. Úgy gondolom, hogy egy nemzeti ünnep mellett nem
kellene így elmenni.
Kormos Krisztián polgármester:
Hozzunk egy határozatot Alpolgármester Úr kérésének megfelelően. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a borsodnádasdi utak
felújítási ütemtervének elkészítésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
54/2020.(X.29.) számú KT határozat
Tárgy: Útfelújítási ütemterv készítése
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy Borsodnádasd
város utcái állapotának felmérése következtében útfelújítási ütemterv készüljön és jövőben az
önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten – akár pályázati lehetőségeket is igénybe véve kezdődjön meg az érintett utak felújítása annak érdekében, hogy a település útjai megfelelő
minőségben közlekedhetővé váljanak.
Felelős: polgármester
Határidő: 2021. évi költségvetés

Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.
k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Sági Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Varga Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő

