Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2017. november 9. 17.00 órától – 18.00 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 –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető- jelen van
Szántó Erika hatósági ügyintéző – 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 6 jelenlévő képviselőből 6 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 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
2. Javaslat a 2017. évi szociális célú fűtési szezonban történő időszaki pénzbeli szilárd
tüzelőanyag támogatás igénylésének részletes feltételeiről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
3. Javaslat a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda maximális csoportlétszám átlépésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
4. Egyebek
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Burkovics Róbert jegyző:
Ez egy nagyon rövid életű rendelet lesz, ugyanis eredendően 2017. október 1. volt a határideje
a településképi rendelet elfogadásának, aminek megalkotási határidejét megmódosították
december 31-ig. A reklámok, reklámhordozók elhelyezését ezen rendeletbe bele kell
illeszteni. A reklámokra vonatkozó szakasz felhatalmazást adó jogszabályát nem módosították
meg, annak maradt a határideje október 1. Jelen rendelet addig lesz hatályban, amíg el nem
fogadja a testület a településképi rendeletet.
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
reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2017. évi szociális célú fűtési szezonban történő időszaki pénzbeli szilárd
tüzelőanyag támogatás igénylésének részletes feltételeiről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat a szociálisan rászorult személyeknek a téli hónapokban megnövekedett
fűtési kiadásaik enyhítésére fűtési szezonban történő időszaki pénzbeli támogatást kíván
nyújtani. A támogatás mértéke a Pénzügyi Bizottság döntése alapján 8.000 és 15.000 Ft
között kerül meghatározásra.
(Pallagi László képviselő megérkezett.)
Kormos Krisztián polgármester:
Az Egererdő erdőgazdaság az idén csak Szilvásvárad és Nagyvisnyó határában termel fát a hó
károk miatt, ahol is 20.900 Ft-ba kerül egy köbméter fa. Azt mire onnan elhozatjuk ide, az
4.000 Ft + ÁFA / köbméter. A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva az idén is biztosan
többen azonnal eladnák a fát, arról nem is beszélve, hogy a fejünkhöz lett vágva, hogy
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kevesebb a kiosztott mennyiség, mint egy köbméter, túl száraz, nyers a fa, vagy éppen túl
vizes, túl vékony, vagy túl vastag. Az idén pénzbeli támogatást fogunk adni tüzelőanyag
támogatásként. Azért nem gázra adjuk a támogatást, mert a gáz rezsicsökkentett tétel. Tavaly
363 köbméter tűzifát kaptunk, ezt a mennyiséget nem lenne egyszerű beszerezni rendszeren
belül.
Szántó Erika hatósági ügyintéző:
Sajnos a nyugdíjasok hátrányba kerülnek, ugyanis nagyon magas a nyugdíj minimum.
Pallagi László képviselő:
Tartok attól, hogy az idén kemény fagyok esetén nagyon meg fog növekedni a falopások
száma. A helyi rendőrséget igen komolyan fel kell készíteni. Azt nem értem, hogy ha az
államnak kell 55 % erdő Magyarországon és ezt a saját cégeivel kezeli, miért nem lehet azt
mondani, hogy a szociális fa férjen bele a normatívába. Attól tartok, hogy ezt az összeget,
amit majd támogatásként adunk a rászorultaknak, kevesen fogják fára költeni.
Sági Tibor alpolgármester:
Sajnos az illegális fakitermelést nem fogja semmilyen formában megakadályozni sem az egy
köbméter, sem a 15.000 Ft. Gyakorlatilag nincsen jó megoldás, ha természetben adjuk oda az
sem, ha pénzben az sem jó. Nem tudjuk megoldani az adott család problémáját, ha egy
köbmétert adunk természetben, sem ha 15.000 Ft-ot adunk pénzben. A felelősségvállalást mi
letesszük a vállunkról és ráhelyezzük annak a családnak a vállára, akinek a felelőssége, hogy
ne fázzon a családja. Ha van rá keretünk, márpedig van a szociális normatíva terhére, akkor
adjuk oda a rászorult családok részére. Sajnos a lopások aránya ugyanolyan lesz a
borsodnádasdi erdőkben, akár természetben adjuk, akár pénzben, ez meggyőződésem.
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
2017. évi szociális célú fűtési szezonban történő időszaki pénzbeli szilárd tüzelőanyag
támogatás igénylésének részletes feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2017. évi szociális célú fűtési szezonban történő időszaki pénzbeli szilárd tüzelőanyag
támogatás igénylésének részletes feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017.(XI.10.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi szociális célú fűtési szezonban történő időszaki pénzbeli szilárd tüzelőanyag támogatás
igénylésének részletes feltételeiről
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a 2017. évi szociális célú fűtési szezonban történő
időszaki pénzbeli szilárd tüzelőanyag támogatás pénzügyi feltételeként 2017. évben 3 M Ft,
2018. évben 1,5 M Ft kerüljön meghatározásra, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2017.(XI.09.) számú KT határozat
Tárgy: a 2017. évi szociális célú fűtési szezonban történő időszaki pénzbeli szilárd
tüzelőanyag támogatás keretösszegének meghatározása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2017. évi
szociális célú fűtési szezonban történő időszaki pénzbeli szilárd tüzelőanyag támogatás
pénzügyi feltételeként 2017. évben 3 M Ft, 2018. évben 1,5 M Ft Ft keretösszeg kerüljön
elkülönítésre.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: értelemszerűen
3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda maximális csoportlétszám átlépésére
Kormos Krisztián polgármester:
A nemzeti köznevelési törvény előírja, hogy 2014. óta 3 éves kortól kötelező a gyermekeknek
óvodába járni. A 2017/18-as tanítási évre az Mesekert Óvodába 95 gyermek került felvételre,
ebből adódóan meg kell emelnünk a maximális csoportlétszámot. Én támogatásra javaslom az
előterjesztést. Az óvodavezető megbízása 2018. augusztusban lejár, hamarosan kiírjuk a
pályázatot, hogy időben tudjunk dönteni.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Nagyon sok szülő elviszi a gyermekét más óvodába, rendszerint Balatonba, ahol az a
tapasztalat, hogy gyerekek sokkal többet kapnak odaát, mint itt.
Sági Tibor alpolgármester:
Akkor nem a helyszínnel van a baj.
Burkovics Róbert jegyző:
Ezen határozatot szorgalmi időszakon kívül kellett volna meghozni.
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 Mesekert Óvoda maximális csoportlétszámának átlépését.
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
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda maximális csoportlétszám átlépésével, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2017.(XI.09.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Mesekert Óvoda maximális csoportlétszámának átlépése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Mesekert Óvoda a 2017/18-as nevelési év indításakor a megengedett csoportlétszámot 20 %kal átlépheti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Mad Boyz Motorsport Közhasznú Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be az
önkormányzathoz a 2017-es év működési költségeinek és az Országos Bajnoki futam
rendezési költségeinek fedezéséhez. 200.000 Ft anyagi támogatást szeretne kérni. Az előző
években is adtunk nekik támogatást, az idén viszont nem. Én javaslom, hogy adjunk részükre
valamennyit. A Magyar Motorsport Szövetség az egy nagyon komoly pénzügyi szervezet,
nagyon sok pénzt elvesz az amatőr versenyzőktől. Az Off Road Egyesület, a Mad Boyz, a
vadásztársaság és az erdőtulajdonosokkal együtt tervezik, hogy a téli időszakban szemetet
gyűjtenének, mert sajnos van mit összeszedni.
Kovács Attila képviselő:
Nekem az a véleményem, hogy a verseny előtt kellett volna kérniük a támogatást, nem pedig
utána.
Pallagi László képviselő:
Mondjuk azt, hogy konkrét dolgokra adjuk a támogatást.
Kormos Krisztián polgármester:
Javaslom, hogy a következő testületi ülésen térjünk vissza a Mad Boyz Egyesület kérelmére.

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Borsodnádasdon megvalósul egy kombinált sportpályának nevezett beruházás, ami 70*50 mes területen valósul meg. Ez a terület érinti a Molnárkalács Fesztivál egy részét, a bejárattól a
patakpartig terjedő részről van szó, egy sávban. Amennyiben sikerül megegyezni az
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érintettekkel, a postával szembeni területet ajánlanánk fel az iskolának, hogy ezt a beruházást
megvalósítsa. Jó lenne egy kicsit konkrétabban látni ezt a beruházást, jelen esetben egy
megnyert támogatásról van szó. Én támogatásra javaslom az előterjesztést.
Pallagi László képviselő:
Vagyonkezelési szerződést kell kötni, a vagyonkezelési szerződést mindig a vagyonkezelésbe
adó diktálja.
Kormos Krisztián polgármester:
A határozat része, hogy vagyonkezelési szerződést kötünk.
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető:
Jelenleg van vagyonkezelési szerződésünk az iskolával, hiszen amikor át kellett adni a
tulajdonunkat, ingóságokkal, ingatlanokkal együtt, kellett hozzá. Valószínűleg azt a
szerződést fogják az új létesítményekkel kiegészíteni.
Pallagi László képviselő:
Mondjuk azt, hogy az önkormányzat hozzájárul a projekt megvalósításához azzal a feltétellel,
hogy az Önkormányzattal a Kazincbarcikai Tankerületi Központ előzetesen egyeztet a
sportlétesítmények konkrét tervezett helyéről annak érdekében, hogy az önkormányzati
fejlesztésekkel ne ütközzön.
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
tulajdonosi hozzájárulás megadását a Kazincbarcikai Tankerületi Központ EFOP-4.1.3-17
pályázata keretében a Hrsz 535 ingatlanon történő sportpálya és távolugró építmény
létesítésére.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
tulajdonosi hozzájárulás megadásával a Kazincbarcikai Tankerületi Központ EFOP-4.1.3-17
pályázata keretében a Hrsz 535 ingatlanon történő sportpálya és távolugró építmény
létesítésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2017.(XI.09.) számú KT határozat
Tárgy:

Tulajdonosi hozzájárulás a Kazincbarcikai Tankerületi Központ EFOP-4.1.3-17
pályázata keretében a Hrsz 535 ingatlanon történő sportpálya és távolugró építmény
létesítésére

Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a Kazincbarcikai Tankerületi Központ megvalósítsa a Borsodnádasdi Móra
Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztését, a Borsodnádasd Város Önkormányzata
1/1 tulajdonában lévő, természetben Borsodnádasd, Köztársaság út 11, 535 hrsz-ú ingatlanra,
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az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Az állami fenntartású köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17 kódszámú
pályázati felhívásán nyertes EFOP-4.1.3-17-2017-00456 számú, „Borsodnádasdi Móra
Ferenc Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” projekt
keretében.
Az Önkormányzat hozzájárul a projekt megvalósításához és a támogatási időszak során
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá
ahhoz, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre
álljon.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Kazincbarcikai Tankerületi Központtal
az ingatlanra határozatlan idejű/legalább a fenntartási időszak végéig szóló birtokláshoz való
jogot igazoló és használatot biztosító vagyonkezelési szerződést köt.
Az Önkormányzat hozzájárul a projekt megvalósításához azzal a feltétellel, hogy az
Önkormányzattal a Kazincbarcikai Tankerületi Központ előzetesen egyeztet a
sportlétesítmények konkrét tervezett helyéről annak érdekében, hogy az önkormányzati
fejlesztésekkel ne ütközzön.
A Képviselő-testület felhatalmazza
megállapodások aláírására.

a

polgármestert

a

szükséges

nyilatkozatok,

Felelős: polgármester
Határidő: Értelemszerűen

Egyebek
Sági Tibor alpolgármester:
Javaslatom szeretnék tenni arra vonatkozóan, hogy kérjünk hivatalos vételi ajánlatot a COOP
ABC romos épületére az illetékesektől, egyrészt hajlandó-e eladni, másrészt mennyiért.
Amikor beérkezik az ajánlat, akkor tudunk dönteni, hogy van-e rá pénzünk, meg akarjuk-e
vásárolni, mert amíg nincsen írásos dokumentum róla, addig nem tudunk lépni. Az épület
nagyon csúnya, tegyünk valamit ellene. Amennyiben nem hajlandó eladni, mit óhajt vele
tenni, mert a település összképébe nem illik bele, a zöld város projekthez sem, tájidegen.
Pallagi László képviselő:
Nekünk fontos, hogy mi lesz a sorsa ennek az épületnek, hiszen olyan helyen van a
városközpontban Borsodnádasdon, ami a többi beruházásunkba nem illik bele. Ezért
amennyiben nincsen más hasznosítási szándéka, az önkormányzat vételi ajánlatot tenne,
kérjük, hogy írják meg a vételárat, illetve amennyiben más hasznosítási elképzelésük van,
szívesen vennénk, hogy meg tudjuk vizsgálni, bele illik-e a zöld város projektünkbe.
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Kelemen Tünde
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Sági Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

