Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2017. szeptember 28. 17.00 órától – 18.30 óráig a
Képviselő-testület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Kovács Attila képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dr. Varga László r.ezredes – jelen van
Tóth Lajos r.alezredes – jelen van
Dr. Benkő Gábor főorvos – jelen van
Dr. Móritz József fogszakorvos – nem jelent meg
Érsek Orsolya védőnő – jelen van
Pintér János ÉRV Zrt. – jelen van
Nagy Anett intézményvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető- jelen van
Dr. Rapcsok Balázs pályázati és jogi ügyintéző – jelen van
Szántó Erika hatósági ügyintéző – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja dr. Hegedűs Zsuzsanna és Sági Tibor
képviselő-társakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, dr. Hegedűs Zsuzsanna és Sági Tibor
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek választotta.
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra. Egyetért-e az
elhangzott javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

2
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Varga László r.ezredes
Tóth Lajos r.alezredes
2. Tájékoztató az egészségügy helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Benkő Gábor, Dr. Hegedűs Zsuzsanna háziorvosok
Dr. Móritz József fogszakorvos
Érsek Orsolya – védőnő
3. Tájékoztató az ÉRV Zrt. borsodnádasdi szolgáltatásáról, jövőbeni fejlesztési
javaslatairól
Előterjesztő: ÉRV Zrt.
4. Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzési munkáról
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
5. Tájékoztató a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi
működéséről
Előterjesztő: Nagy Anett intézményvezető
6. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
történő csatlakozásra, valamint a 2018. évi fordulójában önkormányzati támogatás
keretösszegének meghatározására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Szántó Erika hatósági ügyintéző
7. Javaslat a Borsodnádasd Bató-bánya és OVIT állomás közterületek jellegének
elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
8. Javaslat Borsodnádasd, 535, 536 hrsz-ú ingatlanok tekintetében épület feltüntetés,
épülettörés, telekhatár rendezése és az ingatlan-nyilvántartásban való átjegyeztetésre
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
9. Javaslat a 2018-2032 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
10. Egyebek
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1. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm Dr. Varga László r.ezredes és Tóth Lajos r.alezredes urakat ülésünkön. A 2016.
évi beszámoló elkészült a rendőrség munkájáról. A tájékoztató a szokásos módon kellően
alapos. Egy dolog viszont beárnyékolja a mai ülést, az pedig a közelmúltban történt
gyilkosság, ami a településünkön történt. Kérlek benneteket, hogy amit lehet tudni az ügyről,
azt mondjátok el nekünk, mert nagyon sok téves információ terjed.
Dr. Varga László r.ezredes:
Köszönjük a lehetőséget a beszámolásra. Nagyon megrendítő esemény történt valóban
Borsodnádasdon, mi mindannyian ebben az ügyben részt vettünk, elég sok körülményt
ismerünk. A Megyei Rendőr-főkapitányság dolgozik az ügyön, nem vagyunk felhatalmazva
arra, hogy bővebb információt adjunk ki. Azokat tudom megerősíteni, ami a sajtóban is
megjelent. A bűncselekmény elkövetője két napon belül részleges beismerő vallomást tett,
több szakértői vallomás is folyamatban van. Az eltelt idő alatt újabb ismertté vált körülmény
nincsen, amiről be tudnánk számolni. A gyanúsított előzetes letartóztatásban van, a tények
alapján hosszú évekig így is lesz. A gyanús eltűnésből induló eseménynél sajnos számolni
kell a legrosszabbal. Az állomány az első perctől kezdve kiemelten kezelte az ügyet. Először a
kislány cipőjét találták meg a kollégák, majd nem sokkal ezután a holttestet is. A családnak
minden olyan segítséget megpróbáltunk megadni, amit ilyenkor lehet. Külön köszönöm az
önkormányzat részéről nyújtott segítséget. A család nagyon tiszteletre méltóan és korrekten
kezelte a helyzetet, az ő részükről nem volt semmilyen negatív hatás, amivel ilyenkor
számolni szoktunk. Nagy tisztelet van én és a kollégáim részéről is a család iránt. Az ügyben
minden érintettet kikérdeztek. Hat éve nem volt Borsodnádasdon ilyen jellegű
bűncselekmény, egy értelmetlen halállal sajnos ez a folyamat megszakadt.
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönettel tartozom azért, hogy az ügy súlyánál fogva személyesen is részt vettetek és
kezeltétek az ügyet. Külön köszönet a polgárőreinknek, amiben tudtak ők is segítettek.
Köszönöm a tájékoztatást, kötelességünk, hogy tájékoztassuk a lakosságot az ügyről.
dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A településen többen foglalkozunk azzal a témával, hogy mit lehetne tenni a kábítószer
fogyasztás visszaszorítása érdekében. Hogyan tudnának nekünk segíteni ebben, vagy mi
Önöknek? Sajnos ez a probléma egye nagyobb méreteket ölt a tinédzserek körében, tennünk
kell valamit az ügyben.
Dr. Varga László r.ezredes:
Olyan problémával állunk szemben, ami az egész országban jelen van. A kábítószer
fogyasztás folyamata teljes mértékben megváltozott az elmúlt pár évben. Régebben a
nehezebben elérhető és drágábban megvásárolható kábítószerek voltak a divatosak, amit
bizonyos réteg meg tudott vásárolni, bizonyos réteg nem. Innentől kezdve nem volt olyan
fertőzött egy olyan település sem, mint ahogyan most van. A kábítószer kábító hatású anyagot
értékesítő személyek piaci magatartása megváltozott, rájöttek arra, hogy minél szélesebb kört
juttatnak anyaghoz minél olcsóbban, az ő piacuk bővül, ami azt jelenti, hogy megjelentek a
piacon az úgynevezett dizájner drogok, herba fű, stb, amelyeknek a fogyasztásához pár száz
forintért hozzá lehet jutni. A jogalkotás nagyon nehezen tud lépést tartani az újonnan
megjelenő szerekkel szemben. Sajnos nagyon kevés jó információnk van az ilyen ügyekben.
Naponta többször kapunk névtelen bejelentéseket a segélyhívó központból, ki mit árul, ki mit
fogyaszt, mégsem lehet ezeket valósnak tekinteni. Amivel viszont lehetne mit kezdeni, azt
nem tudjuk bizonyítani, ha lefoglalunk szereket a szakértői vélemény alapján nincsenek rajta
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a tiltó listán, nem tudunk vele mit kezdeni. Sokféle szer van használatban, sokkal komplexebb
kérdés, hogy egyáltalán miért nyúl valaki ilyen szerekhez, miért van erre szükség? Minden
településen megpróbálunk eljárásokat folytatni, készültünk is erre a kérdésre. Az idei évben is
két terjesztővel szemben van eljárás lefolytatás alatt. Mi elsősorban nem a fogyasztót, hanem
a terjesztőt szeretnénk elfogni.
Tóth Lajos r.alezredes:
A tájékoztatóban 2016. évre 0 darab kábítószeres ügy van regisztrálva. Amit Kapitány Úr
említett az mind a kettő 2016-os realizálás, viszont 2017. évben lettek lezárva, ez jövő évben
fog jelentkezni a statisztikában. Több személlyel szemben is folyt rendőri eljárás
eredménytelenül, mert legtöbb esetben sajnos nem volt kézzel fogható eredmény. A mai nap
beszéltem a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztály vezetőjével, aki azt üzente,
hogy türelmet és megértést kér mindenkitől, azért nem adhatunk ki információt, mert az csak
a nyomozás érdekeit szolgálja.
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönjük szépen a tájékoztatást. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testült számára a
város közbiztonsági helyzetéről 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
város közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2017.(IX.28.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a város
közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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2. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató az egészségügy helyzetéről
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön az egészségügyben dolgozó vendégeinket. Van-e szóbeli kiegészítés az
anyaghoz?
Érsek Orsolya védőnő:
Sok olyan nem iskolás korú gyerek van a településen, aki korai fejlesztésre szorul, nekünk az
ilyen gyerekeket a pedagógiai szakszolgálathoz kellene beutalni. Volna-e arra lehetőség, hogy
a pedagógiai szakszolgálattal az önkormányzat együttműködési megállapodást kötne,
melyben rögzítenénk, hogy helységet biztosítanánk számukra, ahová ki tudnának jönni a
fejlesztő pedagógusok és tudnának foglalkozni a gyerekekkel.
Kormos Krisztián polgármester:
Természetesen segítünk, fel kell venni a kapcsolatot a Pedagógiai Szakszolgálattal és
visszatérünk az ügyre. Mi minden támogatást megadnunk.
Pallagi László képviselő:
Megállapításként szeretném elmondani, hogy stagnál az egészségügyi helyzet
Borsodnádasdon. Nekünk feladatunk, hogy az egészségüggyel komolyan foglalkozzunk.
Országos probléma, hogy a háziorvosi szolgálatnál nagyon sok a betöltetlen praxis. Hegedűs
doktornőt és Benkő doktort kérdezem, hogy hogyan látják a háziorvosi szolgálat tekintetében
a jövőt.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Az tényként mondható el, hogy akik velünk együtt az ügyeleti működésben részt vesznek,
egyiken sem vagyunk fiatalok. Amíg az egészségünk engedi, addig dolgozni fogunk. Amíg az
állam a fiatalok részére nem teszi vonzóvá a háziorvosi tevékenységet, addig sajnos egyre
nagyobb gondok elé fogunk nézni. Az a hír járja, hogy orvos pótló diplomás nővéreket fognak
képezni, akik a hiányzó háziorvosi orvosokat fogják helyettesíteni.
Dr. Benkő Gábor főorvos:
A problémák nem évek múlva lesznek, hanem már vannak. Sokszor éjszakába nyúlóan
keressük az ügyeletes orvost, mert nincsen. A humán erőforrás hiánya miatt ezzel a
problémával számolni kell. November 1-től az e-recept bevezetésével külön terhet rónak az
egészségügyre és a lakosságra is egyaránt.
Kormos Krisztián polgármester:
Mindannyian érezzük a problémát, megoldást tudnánk, csak az eszköz rendszer nem a mi
kezünkben van. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
város egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az egészségügyi
helyzetről szóló tájékoztató – háziorvosi beszámoló – elfogadásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
78/2017.(IX.28.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az egészségügyi helyzetről – háziorvosi beszámoló
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az egészségügyi
helyzetről szóló tájékoztatót – háziorvosi beszámoló – a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti egészségügyi helyzetről szóló
tájékoztató – védőnői beszámoló – elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
79/2017.(IX.28.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az egészségügyi helyzetről – védőnői beszámoló
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az egészségügyi
helyzetről szóló tájékoztatót – védőnői beszámoló – a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti egészségügyi helyzetről szóló
tájékoztató – fogorvosi beszámoló – elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80/2017.(IX.28.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az egészségügyi helyzetről – fogorvosi beszámoló
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az egészségügyi
helyzetről szóló tájékoztatót – fogorvosi beszámoló – a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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3. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató az ÉRV Zrt. borsodnádasdi szolgáltatásáról, jövőbeni fejlesztési
javaslatairól
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön az ÉRV Zrt. képviseletében Pintér János Divízióvezető Urat, a
tájékoztatójukat megkaptuk, van-e kiegészítés az anyaghoz?
Pintér János divízióvezető:
Átvettük a szennyvíz szippantási feladatot egy évvel ezelőtt, érdeklődöm, hogy rendben
megye-e a szolgáltatás?
Pallagi László képviselő:
Nem mondanám, hogy rendben zajlik a szolgáltatás. A településünknek sok olyan része van,
amely esetében a talajvíz elég magasan van. Sőt csapadékos időjárás esetén, a talajvíz
emelkedése érzékelhető. Azok a derítők, amelyek Borsodnádasdon vannak, nem most épültek,
sajnos a talajvíz is egyre agresszívebb, ami beszivárog a derítőkbe. Másfél héttel ezelőtt 3-4
napos esőzés volt, nyilván megemelkedett a talajvíz. Felhívtuk a szennyvíz tisztító telepet
szerdán, majd közölték, hogy következő héten kedden tudnak szippantani legközelebb.
Gondolom, hogy mások is hasonló helyzetben voltak. Nem lehetne gyakrabban kiküldeni az
autót? Az anyagból kiderült, hogy a vízfogyasztás és a szennyvíz kezelés között nagy a
különbség. Ekkora mennyiségű vizet a lakosság nem iszik meg, vagyis valahová elfolyik.
Ezekből a számokból számomra az derül ki, hogy Borsodnádasd igen erősen szennyezett
szennyvíz vonatkozásában. Nyolc éve elnyerte Borsodnádasd a szennyvíz rendszer kiépítését,
erre vár a lakosság, mikor lesz belőle valami. Kérdezem, hogy Önöknek, mint szennyvíz
kezelőknek van-e erről bővebb információjuk?
Pintér János divízióvezető:
Ha a szennyvíz aknába beszivárog a szennyvíz, az ugyanúgy kifelé el is távozik. A szennyvíz
elszállítását a borsodnádasdi szennyvíztisztító telep befogadó képessége korlátozza. Ha ide
már nem tudja szállítani az autó a szennyvizet, akkor Ózdra kell vinnie. A távolság így
megnövekszik, ez a teher fizikailag lehetetlenség. Én, amióta átvettem ezt a feladatot,
statisztikát kérek kollégáimtól, amely alapján három napnál nagyobb időintervallumtól
szolgáltatást nem adtunk. A szennyvíz pályázattal kapcsolatban annyit szeretnék mondani,
hogy a küszöbön van. Mi minden szakmaiságot bele fogunk tenni, hogy ez a település ne
legyen tovább szennyezve és a megfelelő helyre kerüljön a szennyvíz.
Sági Tibor alpolgármester:
Az utcánkban történt, hogy egy nagyobb súlyú teherautó ráment a fővezeték elzáró csapjára,
ami Borsodnádasdon rendszeresen előfordul. Én, amikor észleltem az esetet, azonnal
jeleztem, hogy ömlik a patakba az ivóvíz. Két nap múlva jöttek megtekinteni, majd egy hét
múlva javították meg. Ez Önöknek igen komoly veszteséget okozott, percenként 5-8 liter víz
folyt el egy héten keresztül.
Pintér János divízióvezető:
Mérlegelnünk kell az eseteket. Arra, hogy a hálózat rendben legyen, nagyon sok pénzt kellene
költeni.
Kormos Krisztián polgármester:
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 az
ÉRV Zrt. borsodnádasdi szolgáltatásáról, jövőbeni fejlesztési javaslatairól 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
ÉRV Zrt. borsodnádasdi szolgáltatásáról, jövőbeni fejlesztési javaslatairól szóló
tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
81/2017.(IX.28.) 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 lehetőségeiről szóló tájékoztatót a melléklet szerint
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzési munkáról
Kormos Krisztián polgármester:
A 2016. évi belső ellenőrzési munkáról szóló tájékoztató elkészült kellő alapossággal. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2016. évi belső ellenőrzésről 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
2016. évi belső ellenőrzésről szóló tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2017.(IX.28.) számú KT határozat
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Tárgy: Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzési munkáról
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2016. évi
belső ellenőrzési munkáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi
működéséről
Kormos Krisztián polgármester:
A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi működésérő szóló
tájékoztatót intézményvezető asszony elkészítette. Van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz?
Nagy Anett intézményvezető:
Nincsen, amennyiben kérdés van, szívesen válaszolok.
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 Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi 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
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi működéséről szóló
tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
83/2017.(IX.28.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi
működéséről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi működésével kapcsolatos tájékoztatót a
melléklet szerint elfogadja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: értelemszerűen
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6. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
történő csatlakozásra, valamint a 2018. évi fordulójában önkormányzati támogatás
keretösszegének meghatározására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat egyik legkifizetődőbb támogatása ez, amelyben is az oktatásban részt
vevőket objektív pont rendszer alapján tudjuk pontozni. Abszolút pozitív, hogy ennyi tanulni
akaró gyereket tudunk támogatni.
Szántó Erika hatósági ügyintéző:
Amióta ez az ösztöndíjpályázat rendszer létezik, azóta mi minden évben részt veszünk benne.
A legnagyobb támogatás, amit nyújtottunk az 1.200.000 Ft volt. A tavalyi évben már
kevesebben pályáztak és mivel ez kereszt féléves, kapunk vissza pénzt, az is beadhatja, aki
már éppen befejezi a tanulmányait. Úgy gondolom, hogy ne szakítsuk meg ezt a hagyományt,
amíg van rá lehetőség, támogassuk a tovább tanulni akarókat.
Kormos Krisztián polgármester:
Két határozati javaslat van, amiről döntenünk kell, a csatlakozásról és a keretösszeg
meghatározásáról, melyet 1.200.000 Ft-ban javaslok megállapítani. 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 2018. évi fordulójához történő csatlakozást,
valamint a 2018. évi fordulójában önkormányzati támogatás 1.200.000 Ft 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 2018. évi fordulójához történő
csatlakozással, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
84/2017.(IX.28.) számú KT határozat
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő
csatlakozás
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Borsodnádasd
Város csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. október 02.
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Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójában önkormányzati támogatás 1.200.000 Ft
keretösszegének meghatározásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
85/2017.(IX.28.) számú KT határozat
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
önkormányzati támogatás keretösszegének meghatározása

2018.

évi

fordulójában

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pénzügyi feltételeként a 2018. évi
költségvetésben 1.200.000 Ft keretösszeg kerüljön elkülönítésre.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: értelemszerűen

7. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd Bató-bánya és OVIT állomás közterületek jellegének
elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Egy kötelezettségünknek teszünk eleget ezzel, nem látok kivetni valót az ügyben.
Burkovics Róbert jegyző:
Sok utcában házszámot fogunk változtatni, sok helyen el vannak csúszva.
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
Borsodnádasd Bató-bánya és OVIT állomás közterületek jellegének elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd Bató-bánya és OVI állomás közterületek jellegének elfogadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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86/2017.(IX.28.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasd Bató-bánya és OVIT állomás közterületek jellege
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Borsodnádasd
Bató-bánya elnevezésű közterületnek az „utca”, az OVIT állomás elnevezésű közterületnek a
„köz” jelleget adja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

8. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd, 535, 536 hrsz-ú ingatlanok tekintetében épület feltüntetés,
épülettörés, telekhatár rendezése és az ingatlan-nyilvántartásban való átjegyeztetésre
Kormos Krisztián polgármester:
A hivatalunk megkezdte a Zöld infrastruktúra fejlesztés Borsodnádasdon című projekt
megvalósítását. A munkálatokhoz szükséges elvégezni az iskola-óvoda-konyha telek
épületfeltüntetési és törlési ingatlan-nyilvántartási átvezetését, valamint a Rákóczi úti
ingatlanokat telekalakítás keretében telekhatár rendezéssel korrigálni célszerű és szükséges. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd, 535, 536 hrsz-ú ingatlanok tekintetében épület feltüntetés, épülettörés,
telekhatár rendezését és az ingatlan-nyilvántartásban való átjegyeztetését.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd, 535, 536 hrsz-ú ingatlanok tekintetében épület feltüntetés, épülettörés,
telekhatár rendezésével és az ingatlan-nyilvántartásban való átjegyeztetésével, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
87/2017.(IX.28.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasd, 535, 536 Hrsz-ú ingatlanok tekintetében épület feltüntetés,
épülettörlés, telekhatár rendezés és az ingatlan-nyilvántartásban való átjegyeztetés
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasd, 535, 536 Hrsz-ú ingatlanok tekintetében az alábbi feladatokat el kell végezni:
1. a Borsodnádasd, 535 Hrsz-ú (iskola-óvoda-konyha telek) épületfeltüntetési és –törlési
ingatlan-nyilvántartási átvezetése;
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2. a Borsodnádasd, 535 és 536 Hrsz-ú (Rákóczi u.) ingatlanokat telekalakítás keretében
telekhatár rendezéssel történő korrekciója.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Változási Vázrajzok elkészítését
végző földmérő megbízására, a telekalakítással és ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos
hatósági eljárások lebonyolítására, nyilatkozatok megtételére, a hatósági eljárásokban
keletkezett dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

9. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2018-2032 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Korábban elfogadtuk a 2017-2031 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, jelen
előterjesztés egy másik időszakra vonatkozik. Az Energia Hivatal égisze alá került többek
közt a víziközmű szolgáltatás is, úgy az ivóvíz, mint a szennyvíz. Van egy monopol
helyzetben lévő szervezet, aki az egészet koordinálja és az ebben szerepelő partner a
tulajdonos, a közműhálózat tulajdonosa az önkormányzat, illetve a szolgáltató és közöttünk
egy fejlesztési tervet kell készíteni, hiszen ezt a hálózatot működőképes állapotban kell
tartani, fejleszteni kell. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2018-2032 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2018-2032 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadását, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2017.(IX.28.) számú KT határozat
Tárgy: 2018-2032 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az ÉRV Zrt.
2018-2032 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét Borsodnádasd
vonatkozásában elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A volt Ötvös Üzem tekintetében már többször gondolkodtunk azon, mit is lehetne az épülettel
kezdeni. A tulajdoni lapon különböző kintlévőségek szerepeltek, amelyek tulajdonképpen
kezelhetetlenek voltak. Amikor Jegyző Úr a jókarbantartási kötelezettségeket intézte,
fókuszban a Kaszinóval, a látókörünk az Ötvös Üzemre is kivetődött. Az épület tulajdonosa
egy budapesti hölgy, akivel felvettük a kapcsolatot, hogy van-e esetleg eladási szándéka és
hogy milyen nagyságrendű árban gondolkozik. 20 M Ft feletti összegről indultunk, de a
tárgyalásaink alapján 13.500.000 Ft-ra sikerült lealkudnunk a vételárat. Elmondható, hogy jó
állapotban van az épület, értékbecslőt kértünk fel, aki felmérte az épületet. Hogy használni
lehessen az a mostani állapotában igen vállalhatatlan, viszont úgy ítéljük meg, hogy az
ingatlan árak mozgása és a mi lehetőségeink tudnának találkozni. Amennyiben megvesszük
az ingatlant találni kell neki funkciót és a közmunkaprogram keretében a környezetét
vállalható állapotba lehet hozni. Önkormányzati telekhez csatlakozik, hiszen hátul a régi
meddő hányó önkormányzati telek.
Burkovics Róbert jegyző:
Van a tulajdoni lapon egy 8-as pont, ami még nincsen letörölve, perindítás történt 2003-as
adásvételi szerződés érvénytelenségének megállapítása címen. Náhlik Csilla Ügyvéd asszonyt
bíztuk meg ennek a rendezésére. Bírósági döntés van róla, hogy megszüntették az eljárást,
viszont a bíróság a záradék letörléséről nem rendelkezett és amíg ez nem történik meg, addig
nem tudjuk megvenni az ingatlant. Nagyon át kell gondolni, hogy hogyan kezeljük az
épületet, ugyanis ha megvesszük, érzelmeket fog kiváltani azokból, akik ott dolgoztak, hiszen
vannak, akik annak idején megkapták a végkielégítést és vannak, akik nem. Az önkormányzat
nehogy olyan baklövést kövessen el, hogy a közmunkásokkal elkezdjük az épületet kipucolni,
gépeket eladni, mert ha így lesz, joggal mondhatják a lakosok, hogy ezt is széthúzogták, mint
annak idején a gyárat. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat az, aki esetleg erre az épületre
tudna pályázni, funkciót találni neki.
Sági Tibor alpolgármester:
Az épület beltartalmát illetően nem is kell gondolkoznunk, ha lenne értéke azt már régen
eladta volna a jelenlegi tulajdonos, hogy pénzhez jusson. Az ingatlan szerintem is jó
állapotban van, jó lenne, ha az önkormányzat tulajdonában lenne. Azt mondtátok, hogy van rá
forrás, a felújítás kizárólag pályázati úton oldható meg. Borsodnádasdon az ingatlan
viszonyok siralmas úton haladnak. Számomra van két olyan épület, amit berangsorolnék ez
elé, az egyik a Kaszinó, a másik a volt COOP épülete. Elhatároztuk, hogy építünk egy
városközpontot, meg fog épülni a Zöld város projekt, amiben tudomásom szerint nincsen
funkciója az épületnek. Fontos szem előtt tartanunk, hogy mely az, ami a legnagyobb
társadalmi támogatást és közmegelégedést vált ki a lakosság részéről.
Kormos Krisztián polgármester:
Többször tárgyaltunk már a COOP vezetőjével, aki 24 M Ft-ért adná nekünk az épületet, ami
egy nagyon rossz üzenettel bír.
Pallagi László képviselő:
Nem látom a jövőre nézve, hogy ebben a régióban ez az ingatlan érték növekedést fog a
jövőben produkálni. Nincsen ugyan látványos helyen a volt Ötvös Üzem épülete, mint a
Kaszinó, vagy a volt COOP, de mégis csak egy szégyenfoltja Borsodnádasdnak, én javaslom,
hogy vásároljuk meg. Ha a miénk lesz, utána lehet gondolkodni azon, mit fogunk vele
kezdeni. Egyetértek Alpolgármester Úrral, hogy a volt COOP épületét nem szabad a
látókörünkből kiengedni.
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Kormos Krisztián polgármester:
A volt COOP épületét megtartani nem tudnánk, mert egyrészt nagyon sok pénz lenne
felújítani, másrészt a funkciót is nehéz lenne neki megtalálni. Az ingatlan piac jelenleg
kiszámíthatatlan stádiumban van. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd, 1388 hrsz-ú ingatlan adásvételét 13.500.000 Ft értékben.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás? További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselőtestület az előterjesztés szerinti Borsodnádasd, 1388 hrsz-ú ingatlan adásvételével, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
89/2017.(IX.28.) számú KT határozat
Tárgy: A Borsodnádasd, 1388 hrsz-ú ingatlan adás-vétele
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasd
belterület 1388 hrsz-ú ingatlant meg kívánja vásárolni, a 2017.09.25-én kelt, Fiedler László
ingatlanvagyon értékelő (Archinvest 97 Kft.) által készített szakértői jelentés és Értéktanúsítvány figyelembevételével max. 13.500.000 Ft-ot biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, az ingatlan adás-vétellel kapcsolatos
tárgyalások lebonyolítására, az adás-vételi szerződés aláírására, szükséges nyilatkozatok
megtételére, az ingatlan értékbecsléssel kapcsolatos költségek megfizetésére, az ingatlannyilvántartási tulajdonjog átjegyzésre, a hatósági eljárásokban keletkezett dokumentumok
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Kahán Csenge anyukája nálunk dolgozik közfoglalkoztatásban. A család pénztárcáját nem
akartuk terhelni, úgy döntöttünk, hogy a helyi vállalkozóval megegyezünk és átvállaljuk a
temetkezési költségeket, ami 305.560 Ft volt. Köszönöm, hogy a megemlékezésen, amit mi
kezdeményeztünk ott voltunk és tiszteletünket tettük. A település egészében egy mély nyomot
hagyott az ügy és a család a lehető leginteligensebben kezelte ezt a tragédiát. Utólagos
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jóváhagyásotokat szeretném kérni a költségek átvállalásáról. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeteket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja Kahán Csenge temetési
költségeinek átvállalását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület Kahán Csenge temetési
költségeinek átvállalásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/2017.(IX.28.) számú KT határozat
Tárgy: Temetkezési költség átvállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az
önkormányzat Kahán Csenge volt borsodnádasdi lakos temetésének teljes költségét - 305.560
Ft-ot átvállalja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

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