Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2018. szeptember 5. 16.00 órától – 18.00 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
Kovács Attila képviselő
Távollévő önkormányzat képviselő neve:
Pallagi László képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető – jelen van
Keresztfalvi Lajos intézményvezető – 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 Dorkó György
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 Dorkó György
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek választotta.
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot 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 tulajdonosi hozzájárulás megadására a Kazincbarcikai Tankerületi Központ
EFOP-4.1.3-17 pályázata keretében az 531 hrsz-ú ingatlanon történő sportpálya
létesítésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
2. Javaslat az 1191 hrsz-ú terület megosztására és a megosztással kialakuló 1191/2 hrsz-ú
földrészlet magyar állam részére közút céljára történő térítésmentes területátadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
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3. Javaslat a Vörösmarty út felső szakasz helyreállításával kapcsolatos többletköltségek
vállalására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
4. Tájékoztató a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár évközi tevékenységéről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Keresztfalvi Lajos intézményvezető
5. Egyebek
Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető megbízásának
meghosszabbítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Kazincbarcikai Tankerületi Központ
EFOP-4.1.3-17 pályázata keretében az 531 hrsz-ú ingatlanon történő sportpálya
létesítésére
Kormos Krisztián polgármester:
A Kazincbarcikai Tankerületi Központ pályázatot nyújtott be „Az állami fenntartású
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázati
konstrukcióra, melynek keretében új sportudvart szeretnének létesíteni. A pályázat
támogatásban részesült. A projekt megvalósítása során felmerült, hogy kézilabda és
kosárlabda mérkőzésekre alkalmas műfüves pálya elhelyezése módosul. Az eredeti tervek
szerint a beruházás az 535. hrsz-ot érintette, de az önkormányzat projektjeire tekintettel
módosításra került a helyszín, így a sportpálya területe érinti az 531 hrsz-ú területet is. Mivel
itt az önkormányzat a tulajdonos, a hozzájáruló nyilatkozatunk szükséges ahhoz, hogy a
Kazincbarcikai Tankerületi Központ megvalósítsa a pályázatban szereplő Borsodnádasdi
Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztést.
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető:
Amikor készítették a sportpálya terveit, nem terveztek sem labdafogó hálót, sem kerítést,
semmit. Meg fog épülni a műfű és körülötte zúzott kővel egy méteres járda lesz.
Önkormányzati szempontból ki kellene egészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy akkor
járulunk hozzá, amennyiben labdafogó háló épül az óvoda irányába 6 méteres magasságban.
Dorkó György képviselő:
Az óvodai játszóteret is hiába kerítettük be, az illetéktelenek bementek, kamerát kellett oda
tenni a rongálások miatt.
Kormos Krisztián polgármester:
Az említett kiegészítéssel a határozati javaslatot, javaslom elfogadásra az előterjesztést. Van-e
kérdés, hozzászólás?
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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
pályázat keretében az 531 hrsz-ú ingatlanon történő sportpálya létesítésére, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
73/2018.(IX.05.) számú KT határozat
Tárgy:

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Kazincbarcikai Tankerületi Központ EFOP4.1.3-17 pályázata keretében a Hrsz 531 ingatlanon történő sportpálya létesítésére

Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy hozzájárulását
adja kikötésekkel ahhoz, hogy a Kazincbarcikai Tankerületi Központ megvalósítsa a
Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztését, egy kosárlabda és
kézilabda mérkőzésre alkalmas műfüves pálya kialakítását a Borsodnádasd Város
Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő, természetben Borsodnádasd, Köztársaság út 11, 535 és
531 hrsz-ú ingatlanon, az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Az állami fenntartású
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című, EFOP4.1.3-17 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 az alábbi kikötések betartása mellett 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 kikötései:
Beruházó köteles a létesítendő műfüves sportpályának legalább két rövid oldalánál 6 m
magas labdafogó rácsot biztosítani a vonatkozó tervezési előírásoknak megfelelően, a
szomszédos intézmény, a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda működését ne zavarja, annak
kialakítandó udvarán tartózkodók, ill. a közúti forgalom biztonsága és a balesetveszély
megelőzése érdekében.
Az Önkormányzat a labdafogóra vonatkozó feltétel teljesítését ellenőrizni fogja és
amennyiben az nem teljesül, a fenntartáshoz való hozzájárulását visszavonhatja.
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.
A Képviselő-testület felhatalmazza
megállapodások aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

a

polgármestert

a

szükséges

nyilatkozatok,
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2. Tárgyalt napirend:
Javaslat az 1191 hrsz-ú terület megosztására és a megosztással kialakuló 1191/2 hrsz-ú
földrészlet magyar állam részére közút céljára történő térítésmentes területátadására
Kormos Krisztián polgármester:
A Magyar Közút a 2507. számú főút önkormányzati tulajdonban lévő 1191 hrsz-ú szakaszát
érintően kereste meg önkormányzatunkat a tulajdonrendezés ügyében. A Magyar Közútnak az
ÉMOP keretében történt „Térségi elérhetőség javítása a 2507.j, 2412., és a 24124. j utakon”
című beruházása keretében a Borsodnádasd-Mónosbél út 0+000 – 5+182 km közötti szakasz
érintette az említett önkormányzati területet. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kéri az
önkormányzatunkat a változási vázrajz jóváhagyására, a vázrajz szerint a megosztással
keletkező 1192/2 hrsz-ú önkormányzati terület ingyenes átadását a Magyar Állam részére.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti 1191
hrsz-ú terület megosztásával és a megosztással kialakuló 1191/2 hrsz-ú földrészlet Magyar
Állam részére közút céljára történő térítésmentes területátadásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
74/2018.(IX.05.) számú KT határozat
Tárgy: A 1191 Hrsz-ú terület megosztása és a megosztással kialakuló 1191/2 Hrsz-ú
földrészlet magyar állam részére közút céljára történő térítésmentes területátadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy
1. a Magyar Állam nevében és javára eljáró Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kezdeményezésére az Önkormányzat hozzájárul és jóváhagyja, hogy a 2507. jelű
országos közúttal érintett ingatlanrész, az 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú 1191
Hrsz-ú ingatlanról a Z:1206/2017 záradékszámú, 502-055/2017 (II. átdolgozás)
munkaszámú Változási vázrajz szerint leválasztásra kerüljön.
2. Az Önkormányzat hozzájárul az 1. pontban említett Változási vázrajz szerinti
telekalakítási eljárás megindításához és meghatalmazza a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t
(1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. adószám: 15329358-2-41), hogy képviselője útján
az eljárás során az Önkormányzat nevében és helyette eljárjon.
3. Az Önkormányzat a telekalakítás során az 1. pontban említett Változási vázrajz szerint
létrejövő 1191/2 Hrsz-ú kivett országos közút megnevezésű, 593 m2 területet ingyenesen
átadja közút célra a Magyar Állam részére.
4. Az Önkormányzat hozzájárul az 1. pontban említett Változási vázrajz szerinti
telekalakítást követően az ingatlan-nyilvántartásban való átvezetéshez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a területátadással kapcsolatos
nyilatkozatok megtételére, az útátadó megállapodás megkötésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Vörösmarty út felső szakasz helyreállításával kapcsolatos többletköltségek
vállalására
Kormos Krisztián polgármester:
2016. májusában a Vörösmarty u. felső szakaszán a lehulló nagy mennyiségű csapadék miatt
az út szélén lévő szegélykőn a lefolyó víz átbukott, eláztatva a talajt, emiatt a partfal szélén
lévő szegélykő elvált az aszfaltozott útburkolattól és megsüllyedt. Az útburkolat széle több
helyen letört és a lefolyó víz a partoldalt több helyen kimosta. Az önkormányzat azonnal
bejelentette a vis maior káreseményt az illetékes hatóságoknak és támogatás nyert a károk
helyreállítása. Annak érdekében, hogy az úton ne sávos helyreállítások legyenek, hanem az út
teljes szélességében egybefüggő aszfaltot kapjon, ajánlatot kértünk a beruházásokból
kimaradó felület aszfaltozására és ezzel az aszfaltozási munkával a vis maior pályázatot
kiegészítve a Vörösmarty út teljes feleltét helyre tudjuk állítani. Ehhez önerő szükséges,
melynek összege 698.981 Ft. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Vörösmarty út felső szakasz helyreállításával kapcsolatos többletköltségek vállalásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
75/2018.(IX.05.) számú KT határozat
Tárgy: Vörösmarty út felső szakasz helyreállításával kapcsolatos többletköltségek vállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Vörösmarty
út felső szakasz helyreállításával összefüggésben az aszfaltozási munkák 698.981 Ft
többletköltségének finanszírozását vállalja.
A költségek az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet Költségvetési
maradványa terhére kerülnek felhasználására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár évközi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm Keresztfalvi Lajos intézményvezetőt ülésünkön, aki elkészítette az intézmény
évközi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Egy nagyon színvonalas előterjesztést kaptunk az
idei évre vonatkozóan, ami minőségben is jelzi azt, hogy elindult egy változás, ami
mindenképpen pozitív. A rendezvények színvonalából is látszik az előrelépés, rég óta
keresünk hasonlót.
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Sági Tibor alpolgármester:
Az összes könyv, ami a könyvtárban található, be van korvinázva?
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Majdnem az összes, vagyis 6000 könyv, ami viszont lekerült a Petőfi Művelődési Házból, az
még hiányzik, azon kívül az összes. Egy XXI. századi könyvtárnak úgy kell működnie,
mintha egy könyves boltba menne be az ember. Nálunk nagyon sok öreg könyv van. A Petőfi
Művelődési Házban lévőket is elkezdtük felmérni, sok könyv dohos és olyan állapotban van,
amit a könyvtárba nem szerencsés behozni.
Sági Tibor alpolgármester:
A műszaki könyvek, amit a gyár adott, az még meg van?
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Igen.
Sági Tibor alpolgármester:
Azok műszaki könyvek, azokhoz nem szabad nyúlni. Én a könyvek bezúzását csak a legvégső
esetben javaslom. Látom az anyagban, hogy az egyik dolgozó belső adatbázist készít ezekről
a könyvekről, erre mi szükség?
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
A corvina rendszer az egy zárt szoftver. Én felhívtam azokat, aki ezzel foglalkoznak, ők
elmondták, hogy két évvel ezelőtt eladták a rendszert, nem tudnak segíteni. Sajnos, akinek
eladták azok nem elérhetőek, vagyis a corvina rendszerből nem lehet kiszedni semmiféle
adatot. Ez az adatbázis arra alkalmas, hogy az Ózdi Könyvtár meg tudja nézni, hogy nálunk
milyen könyvek vannak, arra viszont nem alkalmas, hogy például meg tudjuk mondani, hogy
milyen állomány értéke van. Ezért gondoltam azt, hogy ezzel párhuzamosan készítenénk egy
olyan adatbázist, ahová felvisszük az összes könyvet és abból bármit ki lehet keresni – egy
adott könyvet hány ember kölcsönözte ki, hányszor kölcsönözték ki.
Sági Tibor alpolgármester:
Az anyagban nagyon impozáns grafikonok vannak, viszont azzal nem találkoztam, hogy
milyen rendszerességgel kölcsönzik a könyveket a könyvtárból.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
A corvina rendszerből nem lehet kiszedni, ezért készül az imént említett adatbázis. A
terembérleti díjak emelése mindenképpen indokolt. A 2018. évi rendezvény naptárat elfogadta
a testület még 2017. év végén, ahhoz igazodva próbálom a hátralévő programokat
megszervezni, pici változtatásokkal. Október 19. napján szüreti bált szeretnék szervezni,
előzetes igényfelmérés alapján lenne is rá igény. Októberben kerül majd megrendezésre az
Idősek Napja is, műsorral egybekötve, ahol meg is vendégelnénk az időseket.
Sági Tibor alpolgármester:
Javaslom, hogy az Idősek Napjára legyenek felkérve az óvodások, ők adjanak műsort a
rendezvényen. Együttműködési megállapodást lehetne kötni azokkal az intézményekkel, akik
nem önkormányzati fenntartásúak azért, hogy tudjanak ők is és az intézményvezető is tervezni
az éves munkatervben. Egyre nehezebb lesz olyan színvonalú műsorokat szervezni, amihez
hozzá vagyunk szokva.
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 Közösségi Ház és Könyvtár évközi tevékenységéről szóló tájékoztatóval, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
76/2018.(IX.05.) számú KT határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár évközi beszámolója
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Közösségi Ház és Könyvtár évközi beszámolóját a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: mb. intézményvezető
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi
megbízásának meghosszabbítására

Ház

és

Könyvtár

intézményvezető

Kormos Krisztián polgármester:
A jelenlegi intézményvezető megbízása 2018. szeptember 7-én lejár, hosszabbítani szükséges.
Közművelődési OKJ-s képzésen vesz részt állami támogatott képzés keretében. Ez
mindenképpen az előnyére válik, hiszen olyan kapcsolatokra tehet szert ezáltal, amit a
későbbiekben kamatoztatni tud a szakterületén. Javaslom, hogy 6 hónapra hosszabbítsunk,
vagyis 2019. március 7. napjáig. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy Keresztfalvi Lajos
intézményvezetői megbízását 6 hónap időtartamra, 2019. március 7. napjáig hosszabbítsuk
meg, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2018.(IX.05.) számú KT határozat
Tárgy: Keresztfalvi Lajos Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
megbízásának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Keresztfalvi
Lajos Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezető megbízását a
korábbi feltételeknek megfelelően - a 15/2018.(III.07.) számú KT határozat értelmében 2018. szeptember 8. napjától 2019. március 7. napjáig hosszabbítja meg.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

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

Kormos Krisztián
polgármester

Dr. Hegedűs Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Dorkó György
jegyzőkönyv hitelesítő

