Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2019. január 24. 18.00 órától – 19.30 óráig a Képviselőtestület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Kelemen Tünde képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Keresztfalvi Lajos mb. intézményvezető – jelen van
Dr. Rapcsok Balázs aljegyző – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Kovács Attila
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 Kovács Attila
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 a 2019. évi költségvetési tervezés fő irányainak meghatározására
Előterjesztés:
Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
2. Tájékoztató a 2016-2018. évek pályázatairól és önerőről vállalt fejlesztések
kifizetett saját összegeiről és a 2019. évben a településfejlesztés és
településüzemeltetés tervezett saját összegű előirányzatáról
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető
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3. Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Borsodnádasdi Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
közötti
együttműködési
megállapodás
felülvizsgálatára
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
4. Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő:
Sági Tibor alpolgármester
5. Javaslat a 2019. évi rendezvénynaptár elfogadására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Keresztfalvi Lajos mb. intézményvezető
6. Javaslat kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra szóló pályázat benyújtására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
7. Javaslat iskolai felvételi körzethatárok meghatározására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
8. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2019. évi költségvetési tervezés fő irányainak meghatározására
Kormos Krisztián polgármester:
Tervezni nehéz, mert a normatíva rendszer folyamatosan változik. Próbáltunk kevés
drasztikus csökkentést tartalmazó anyagot összeállítani, ami szerintünk fenntartható és
működtethető. Ez nem azt jelenti, hogy évközben nem lesznek változások. A fejlesztéseink
sok esetben önerőt igényelnek, viszont az önként vállalt, vagy nem mindig hasznot hozó
tevékenységeinket nagyon át kell gondolni a jövőben. Átadom Jegyző Úrnak a szót,
ismertesse a költségvetés főbb részleteit.
Burkovics Róbert jegyző:
A 2019. évi költségvetés hasonlóképpen készül, mint a korábbi években. A költségvetés
tervezés több fázisból álló folyamat. Korábban a képviselő-testület úgy fogadta el a
költségvetést, hogy a rendelet elfogadása előtt már szinte kész tényeket tettünk az asztalra,
módosítást akkor már nem igazán lehetett eszközölni. Az önkormányzatnak több
tevékenysége van, működési, fejlesztési és egyéb pályázatok pénzügyi részei. Mozgásterünk a
működésben van. Az anyagban számunkra a legfontosabb táblázat az önkormányzatot
megillető 2019. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett eszközök, vagyis ez a táblázat
foglalja össze, hogy az önkormányzat a 2019. évi működéséhez mennyi pénzt is kap az
államtól. 306 M Ft az az összeg, amiből nekünk az önkormányzati rendszert lecsupaszítva,
pályázatok nélkül, illetve közfoglalkoztatás nélkül működtetni kell. Az önkormányzatnál 141
M Ft az a bevétel, amiből a tevékenységet finanszírozatjuk, két része van, az egyik a hivatal, a
másik az önkormányzat tevékenysége. Az önkormányzat finanszírozásánál figyelembe veszik
az adó-erőképességnek az alakulását, vagyis megnézik egy adott önkormányzat mennyi adóerőképességgel bír és annak függvényében vagy elvonnak a támogatásából, vagy
hozzátesznek. A tavalyi év normatíva finanszírozása javult, 7000 Ft / lakos az adóerőképesség összege. Sajnos az adó-erőképességünk lecsökkent 6200 Ft-ra, így a támogatási
összegünk 45-50 % kompenzálással fog emelkedni. Az óvodánál a jelenlegi létszámot és
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csoportszámot figyelembe véve végeztük el a tervezést, ami szeptember hónaptól valószínű
módosulni fog, mert ha a plusz két csoport be fog indulni, a csoportlétszám változni fog,
ezáltal a pedagógus létszám, illetve kisegítők létszáma is emelkedni fog. Az óvodánál a
bevétel finanszírozza a kiadást, reméljük, hogy ez a jövőben is így marad. A
gyerekétkeztetésnél a konyhai létszám lenne, de ha megnézzük a normatíváját, az 1.900.000
Ft a bér és járulékot nem finanszírozza, tehát itt is hozzá kell tenni. A közművelődés nagyon
alulfinanszírozott, ahhoz bőven hozzá kell tenni. Próbáltunk racionálisan tervezni, de vannak
olyan feladatok, amelyeket el kell látni. A háziorvosi ügyelet, tagdíjak, amelyek nagyobb
tételként szerepelnek a költségvetésben. Az elmúlt év végén hozzá kellett nyúlni a lekötött
pénzünkhöz. Sokszor előfordult év közben, hogy azokat a pályázati önrészeket és
önkormányzati vállalásokat, amelyek fejlesztésre mentek, azokat megpróbáltuk a saját
pénzből, működési pénzből elkülöníteni, év végére pedig, amikor a működési pénzt egálba
kellett hozni, az történt, hogy a fejlesztési pénzek kijöttek hiányként. Vannak kintlévőségek,
sajnos a bevételek és kiadások nem mindig úgy alakulnak, ahogy kellene. Vannak olyan
kiadásaink, amelyek megtérülnek idővel, ilyen az iskolának, a járásnak, a rendőrségnek a
rezsi költsége, amit bár tovább számlázunk, de benne áll a pénzünk. Ha ezek a költségek év
végére beérkeztek volna, nem kellett volna a lekötött pénzünkhöz hozzányúlni. Az orvosi
ügyelet sajnos rendkívül alulfinanszírozott. Elmondható, hogy amióta az orvosi ügyelet
működik, semmiféle ügyeleti díj emelés nem történt, ebben lépnünk kell. A társulásban
résztvevő települések nem fizetése miatt nekünk sok esetben elő kell finanszírozni a
költségeket. Tulajdonképpen, ha a kintlévőségeinket be tudnánk hajtani, három évig nem is
kellene az ügyeletbe pénzt tenni. A kiadási oldal csökkentéséhez várjuk a képviselők
javaslatait, mert a költségvetés így hosszú távon nem tartható.
Kormos Krisztián polgármester:
A tavalyi évben Dr. Benkő Gábor lemondott az ügyelet szakmai vezetéséről, helyette Dr.
Hegedűs Zsuzsanna látja el ezen feladatokat. Az ügyeletben egy új orvos vesz részt, Dr.
Valkó Gyöngyi személyében, ami mindenképpen előrelépés és nagy segítség. Az Északmagyarországi régiókban működő orvosi ügyeleteket, háziorvosi ellátásokat figyelembe véve
elmondható, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen vannak szakembereink. Meg fogunk
tenni mindent annak érdekében, hogy a kintlévőségeink behajtásra kerüljenek. Az idei évi
közmunkaprogramot elkészítettük, sajnos kevés megfelelő szakképesítéssel rendelkező
emberünk van, akit tudunk ennek keretében alkalmazni.
Sági Tibor alpolgármester:
Nagy jól összeállított anyagot kaptunk, amiért külön köszönetet szeretnék mondani. Sokkal
átláthatóbb és értelmezhetőbb, jobban bele tudtam látni, nyilvánvaló, hogy több munka volt
vele. A működéssel tudunk leginkább racionalizálni. Az ügyeletben maximálisan támogatom
a díj emelést. Én javaslom, hogy a társönkormányzatok részére állapítsunk meg egy
visszafizetési ütemtervet, hogy mihamarabb hozzájussunk a pénzünkhöz. Az ügyeleti ellátás
mindannyiunk közös érdeke.
Dorkó György képviselő:
A saját bevételnél egy drasztikus csökkenés mutatkozik, ez miből adódik?
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető:
A korábbi években az ÉRV Zrt. fizetett nekünk rendszerhasználati díjat, ami átlagosan 10 M
Ft volt évente, majd született egy kormány rendelet, mely szerint ezt beforgatják fejlesztésre.
Pallagi László képviselő:
A gépjárműadó kintlévőségek behajtásában kellene lépnünk valamit, be kell vonatni a
rendszámot.
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Dorkó György képviselő:
Az önkormányzat gépjárműparkjának a korszerűsítésében lehetne előrelépni, lehetőség van
elektromos autó bérlésére havi 70.000 Ft összegben. A feltételek nagyon kedvezőek, ilyen
autókat csak állami szervezeteknek adnak bérbe. Töltőállomás Pásztón és Miskolcon van
legközelebb, viszont tervezik a közelben is töltőállomások kiépítését.
Sági Tibor alpolgármester:
Ennek nagyon utána kell nézni, mert az utóbbi két hétben tele voltak az újságok azzal, hogy
olyan mértékű az elmaradása az infrastrukturális részének, hogy most nem gondolom, hogy
ennek aktuálisnak kellene lenni, egyébként jó az ötlet.
Kormos Krisztián polgármester:
A BLASE-nak az idei évben 1,5 M Ft lett betervezve, Tankó Roland azon dolgozik, hogy
találjon egy megfelelő szponzort. Minden csapat mellett vannak szponzor cégek, akik adják a
TAO-t, finanszírozzák a csapatokat, a legtöbb csapat mellett az önkormányzat csak névadó
támogatóként van jelen.
Pallagi László képviselő:
Az anyagot átolvastam és kitűnik belőle, hogy kis túlzással, nincsen pénze az
önkormányzatnak. Szerencsénk van a tekintetben, hogy van lekötött tartalékunk. Nagyon
drasztikus lépéseket kellene tenni, viszont az egy jelentős visszalépést eredményezne. Az
ügyeletben is jelentős problémák vannak országos szinten, mert előbb utóbb orvos hiány lesz.
Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy az orvosi ügyeleti ellátás Borsodnádasdon
továbbra is működjön. Sajnos az önkormányzatok döntési jogköreinek túlnyomó része az
elmúlt időszakban háttérbe szorult. Teljesen kiüresítették az önkormányzatokat.
Kormos Krisztián polgármester:
2012. óta az önkormányzatok egy jelentős lejtőn vannak. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2019. évi költségvetési tervezés fő irányainak meghatározását.
Burkovics Róbert jegyző:
A kiadási oldal csökkentésére várjuk a javaslatokat.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2019. évi költségvetési irányelvek meghatározásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2019.(I.24.) számú KT határozat
Tárgy: 2019. évi költségvetés irányelveinek meghatározása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2019. évi
költségvetés tervezésének főbb irányelveit elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a 2016-2018. évek pályázatairól és önerőről vállalt fejlesztések kifizetett
saját összegeiről és a 2019. évben a településfejlesztés és településüzemeltetés tervezett
saját összegű előirányzatáról
Kormos Krisztián polgármester:
Az anyagban szerepelnek a 2016-2018. évek pályázatai, azok önereje, valamint a 2019. évi
településfejlesztési előirányzatok. Sok nyitott kérdés van még előttünk és én azt emelném ki,
hogy talán itt az értelme az önkormányzatiságnak, mert van önerőnk és ezt fel tudjuk
használni a pályázatoknál, ezáltal fejlődik a település.
Sági Tibor alpolgármester:
Kis falvak megmaradásáért pályázatok indulnak, ezzel érdemes lenne foglalkozni.
Kormos Krisztián polgármester:
Gyopáros Alpár a Modern települések fejlesztéséért felelő kormánybiztos foglalkozik a kis
városokra speciálisan kiírandó pályázatokkal. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2016-2018. évek pályázatairól és önerőről vállalt fejlesztések kifizetett saját összegeiről és a
2019. évben a településfejlesztés és településüzemeltetés tervezett saját összegű
előirányzatáról 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
2016-2018. évek pályázatairól és önerőről vállalt fejlesztések kifizetett saját összegeiről és a
2019. évben a településfejlesztés és településüzemeltetés tervezett saját összegű
előirányzatáról szóló tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2019.(I.24.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a 2016-2018. évek pályázatairól és önerőről vállalt fejlesztések kifizetett
saját összegeiről és a 2019. évben a településfejlesztés és településüzemeltetés tervezett saját
összegű előirányzatáról
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2016-2018. évek
pályázatairól és önerőről vállalt fejlesztések kifizetett saját összegeiről és a 2019. évben a
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településfejlesztés és településüzemeltetés tervezett saját összegű előirányzatáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Kormos Krisztián polgármester:
Minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni a Roma Nemzetiség Önkormányzat és
Borsodnádasd Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást. Átadom Jegyző
Úrnak a szót.
Burkovics Róbert jegyző:
2016. májusban az Európai Tanács elfogadta az adatvédelemre vonatkozó előírásokat, ami
közvetlenül hatályba lépett a tagállamokban, amit 2018. május hónaptól kell alkalmazni.
Nekünk minden jogi személy felé el kell tudnunk számolni azzal, hogy az adataival mikor,
hol, milyen céllal használtuk fel. A GDPR lényege az, hogy valamennyi intézménynek
lajstromba kell venni az összes nyilvántartását, ahol személyes adatot tárolnak, vagy
kezelnek. Első lépésként adat leltárat kell felvenni, hol tartanak nyilván személyes adatot. Fel
kell térképezni milyen adatok vannak intézményenként, szabályzatot kell készíteni és minden
intézmény élére adatvédelmi felelőst kell kinevezni, aki semmi más tevékenységet nem láthat
el, csak az adatvédelmi incidenseket, az adatvédelmi szabályok betartását figyeli az
önkormányzatoknál. A nemzetiségi önkormányzat is egy jogi személy és nekik is ezeket be
kell tartani, ezért került beemelésre az együttműködési megállapodásba, hogy a jegyző
felelőssége, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnál a GDPR kialakításra kerüljön. Erre a
feladatra Neuwirth Barbarát pályázat keretében adatvédelmi tisztviselőként fogjuk alkalmazni
az önkormányzat és intézményeinél.
Kormos Krisztián polgármester:
A Nemzetiségi Önkormányzatnak is alkalmazni kell, amit beleírtunk az együttműködési
megállapodásba. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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3/2019.(I.24.) számú KT határozat
Tárgy: Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. §-a értelmében felülvizsgálta a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást és azt az alábbiak szerint módosítja:
I.
A Borsodnádasd Város Önkormányzata, valamint a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között 2015. március 1. napján hatályba lépett együttműködési megállapodás
10. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
10. A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
A Hivatal a nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában köteles az Európai Parlament és a
Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendeletében (GDPR),
továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényben foglalt előírásoknak megfelelő adatkezelési rendszert kialakítani,
működtetni, fejleszteni, nyomon követni.
A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó adatkezelési rendszer kidolgozásáért a jegyző
felelős.
II.
Az együttműködési megállapodás „10. Záró rendelkezések” pontja „11. Záró rendelkezések”
pontra módosul.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Sági Tibor alpolgármester:
A polgármester szabadságolási ütemtervét minden év elején el kell készíteni. Az előterjesztés
alapján Polgármester Úrnak 2018. évről 7 áthozott munkanapja maradt, az idei évben az
önkormányzati választások miatt időarányosan 34 munkanap jár. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervét.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
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Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
polgármester szabadságolási ütemtervével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 5 igen, 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2019.(I.24.) számú KT határozat
Tárgy: Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Kormos
Krisztián polgármester szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése alapján – a határozat
mellékleteként jóváhagyja. Kormos Krisztián polgármester 2019. október hónapig
időarányosan 41 munkanap szabadságra jogosult.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester, jegyző

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2019. évi rendezvénynaptár elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A 2019. évi rendezvénynaptár elkészült, egy terjedelmes anyagot kaptunk, részletesen
megtervezve az idei évet.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
A 2019. évre tervezett rendezvények költségei 9.050.000 Ft. Inkább a fő rendezvények köré
csoportosítottam a nagyobb összegeket. Nemzeti és nemzetközi ünnepekhez kötődő
programok lesznek a Magyar Kultúra Napja, Nemzetközi Nőnap, 1848/49 Forradalom és
Szabadságharc évfordulója, Föld Órája, Magyar Költészet Napja, Munka ünnepe, Nemzetközi
gyereknap, Magyar Hősök Emlékünnepe, Szent István király napja a Magyar Államalapítás
ünnepe, a Magyar Népmese napja, az Idősek és a zene világnapja, az 1956-os forradalom és
szabadságharc emléknapja, a Tudomány világnapja és az adventi programok. Vannak egyéb
rendszeres programok, a senior örömtánc, a táncház és a mazsorett oktatás. Bálok, zenés
szórakoztató rendezvények a Farsangi Bál, Vadász Bál, Karitász Bál, Szüreti Bál, Roma Bál
és a Szilveszteri Bál, vannak a családi rendezvények, valamint a civil szervezetek programjai
a közösségi házban. A Szilveszteri Bált a közösségi ház is meg tudná szervezni, viszont a
zenészt már most le kell foglalni, akit én tudnék szerezni, az 300.000 Ft-ért jönne el.
Sági Tibor alpolgármester:
Az önkormányzat eddig minden évben, amikor a Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület beadta a
kérelmet, hogy szeretnék ők megszervezni a Szilveszteri Bált, mindig odaadtuk neki. Én az
idén is támogatásom azt, hogy ők szervezzék meg.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Érdemes lenne minden civil szervezettel megállapodási szerződést kötni és tájékoztatni
kellene őket arról, hogy adott évben mennyivel is támogattuk őket.
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Sági Tibor alpolgármester:
Igen, támogatom a javaslatot.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
A törvény előírja, hogy a civil szervezeteket támogatni kell. Abban az esetben, ha egy civil
szervezet belépő díjas rendezvényt szervez, onnantól kezdve megállapíthatnánk terembérleti
díjat. Majd erre is készítek egy előterjesztést, az esküvők miatt is nagyon aktuális lenne
módosítani a jelenleg érvényben lévőt. Lenne lehetőség robotika szakkörre is, amit nagyon jó
ötletnek tartok. A legnagyobb költséget jelentő esemény az idén a molnárkalács fesztivál, ami
2018-ban 4 M Ft-ra volt költségelve és 4.444.000 Ft-ból jött ki, most 5 M Ft-ra terveztem.
Látvány és élmény nyújtásra én nagyobb hangsúlyt fektetnék, a Mű-Vész-Hely-esek a
szokásos módon fellépnének pénteken. Lenne lehetőség arra, hogy meghívjuk a 100 tagú
gyerek kórust Romániából.
Sági Tibor alpolgármester:
Hol lesz a fesztivál helyszíne? A zöld város projekt miatt kérdezem.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Remélhetőleg addig készen lesz a projekt és akkor a foci pályán kerülne megrendezésre.
Dorkó György képviselő:
Az építési terület lesz az idén és nem valószínű, hogy a fesztivál időpontjára el fog készülni.
Sági Tibor alpolgármester:
Helyileg gondban vagyunk az idén, én azt javaslom, hogy inkább kisebb szabású
rendezvényben gondolkozzunk. Az, hogy a pályázatok hogyan alakulnak, nem tudjuk előre
megmondani, ezért nem szabad jelen esetben tervezni azzal, hogy a Rákóczi úti focipályán
kerül megrendezésre a fesztivál. Az nem kérdés, hogy meg kell szerveznünk a molnárkalács
fesztivált, de a nagy kérdés, hogy hol? A beruházásokra való tekintettel egy szerényebb
méretűt kellene, lehetne akár a Polgármesteri Hivatal és környéke a helyszín. A fő szerep a
molnárkalácsé kell, hogy legyen a fesztiválon. Az előterjesztésben szereplő költségvetésnek a
10 %-a nem éri el a molnárkalácsra való költést, ez a jövőre nézve tarthatatlan. A
molnárkalács az első 12 népszokásban benne van az országban, az extrém sport nincsen
benne. Addig kellene megfogni ezt a dolgot, amíg vannak emberek, akik akarnak a
molnárkalács sütéssel foglalkozni. Nem gondolom, hogy a molnárkalács fesztiválnak arról
kellene szólnia, hogy a környékbeli településen élő embereket szórakoztassuk.
Kormos Krisztián polgármester:
A fesztivállal kapcsolatban még egyeztetnünk kell.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
A tavalyi évben nagyon jó ötletnek tartottam azt, hogy délután meghívtuk az Irigy
Hónaljmirigyes fellépőket, mert különben üresen kongott volna a színpad előtti terület. Sajnos
a népi jellegű programok iránt nem nagy az érdeklődés.
Sági Tibor alpolgármester:
Nekünk nem az Irigy Hónaljmirigy örökségét kell őrizni, hanem a molnárkalácsét. Nekünk
nem a célunk, hogy össztársadalmi rendezvény igény szolgáljunk ki. Van egy Szellemi
Kulturális örökségünk, el kell dönteni, hogy akarjuk-e őrizni, vagy sem.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérné a véleményeket.
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Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2019. évi rendezvény naptár elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi rendezvény naptárával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2019.(I.24.) számú KT határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 2019 évi rendezvény naptára
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi rendezvény naptárának költségvetését a melléklet
szerint jóváhagyja.
Felelős: mb. intézményvezető
Határidő: értelemszerűen

6. Tárgyalt napirend:
Javaslat kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra szóló pályázat benyújtására
Kormos Krisztián polgármester:
A Belügyminisztérium pályázatot hirdet kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására, melyre
szeretnénk a pályázatot benyújtani. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására szóló pályázat benyújtásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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6/2019.(I.24.) számú KT határozat
Tárgy: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.
mellékletének I.12. pontja szerint települési önkormányzatok kiegyenlítő bérrendezési
alap támogatására pályázat benyújtása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban , hogy a Magyarország
2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény 3. mellékletének I.12. pont
szerint kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására a pályázatot benyújtja és vállalja , hogy az
illetményalapot 2019.évre vonatkozóan ( 2019.január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben
rögzítetthez képest legalább 20 %-kal emelt összegben azaz legalább 46.380 forintban
állapítja meg.
Határidő: 2019. január 24.
Felelős: Polgármester

7. Tárgyalt napirend:
Javaslat iskolai felvételi körzethatárok meghatározására
Kormos Krisztián polgármester:
Városunkban egy állami fenntartású általános iskola működik, melynek jelenlegi felvételi
körzete Borsodnádasd város közigazgatási területe. A Miskolci Járási Hivatal által megküldött
tervezetben kijelölt körzethatár megegyezik a jelenlegi felvételi körzettel, ezért a testületnek
lehetősége van arra, hogy érdemi vizsgálat nélkül egyetértsen a tervezettel. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
iskolai felvételi körzethatár meghatározását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
iskolai felvételi körzethatár meghatározásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2019.(I.24.) számú KT határozat
Tárgy: Iskolai felvételi körzethatár meghatározása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1a) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében
eljárva a Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út
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11.) körzethatárára vonatkozó - a megyeszékhely szerint 2019/2020. tanévre készített tervezettel egyetért és aszerint javasolja a felvételi körzethatár meghatározását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a megyeszékhely szerinti
járási hivatalt tájékoztassa.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

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

k.m.f.
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