Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2019. február 13. 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
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Becsei Gyula műszaki ügyintéző – 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 Pallagi László
képviselő-társakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Pallagi László
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 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1.

Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének
elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

2.

Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata adósságot
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

3.

Egyebek

keletkeztető
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd
elfogadására

Város

Önkormányzata

2019.

évi

költségvetésének

Kormos Krisztián polgármester:
A 2019. évi költségvetés elkészült, fő elvként a racionális gazdálkodást tartjuk a
legfontosabbnak. Átadom Jegyző Úrnak a szót.
Burkovics Róbert jegyző:
A költségvetésünkben nagy költségvetési hiány mutatkozik, aminek az az oka, hogy az előző
és az azt megelőző évek pénzmaradványai, amit egyébként már megkaptunk és itt van a
számlánkon, azt az idei évi költségvetésünkben bevételként nem szerepeltethetjük. Sok
projektünk az idén meg lesznek valósítva, ezért a kiadási oldalon megtalálható. Az előző
ülésre készült egy előterjesztés a költségvetés irányelveiről, amely sokkal átláthatóbb és
értelmezhetőbb, hiszen ahhoz, hogy valaki a jelen előterjesztést tudja értelmezni, igen profi
szinten kell értenie a költségvetéshez. Ügyeleti társulási ülés volt az elmúlt héten, ahol is a
társönkormányzatok megszavazták az ügyeleti díjak emelését, az orvosok és ápolók 50-50 %os emelésével értettek egyet. Köztudott, hogy a társönkormányzatok nem fizetnek
rendszeresen az ügyeletbe, viszont Arló a héten utalt 4 M Ft-ot, a másik kettő településtől is
kaptunk hozzájárulást. A Mesekert Óvoda abból a működési normatívából nagyjából kijön,
amit állami támogatásként kapunk, a Szociális Alapszolgáltatási Központ úgy jön ki, hogy a
szabadon felhasználható normatívából 27 M Ft-ot hozzáteszünk, a Közösségi Háznál is sokat
hozzá kell tennünk, itt a továbbiakban racionális döntéseket kell majd hozni. A Polgármesteri
Hivatal nagyjából kijön a kapott támogatásból. A közfoglalkoztatásban dologira 7 M Ft
nagyságrendű összeget fogunk kapni, reméljük ez a karbantartási költségeinket valamilyen
szinten csökkenteni fogja. Továbbra is jelentős az intézményhez nem kapcsolódó
önkormányzati tevékenység bevétel és kiadás közti különbsége, hiánya, ez így tarthatatlan.
Sági Tibor alpolgármester:
Milyen feltételeknek kellene teljesülnie, hogy ne költsük el lekötött pénzüket?
Burkovics Róbert jegyző:
Év közben ha létszámcsökkenés van és azt nem töltjük fel, akkor az költségcsökkentést
eredményez. Vannak gondolataink intézkedési tervre a 2019. évi költségvetés végrehajtásával
kapcsolatosan, de előtte várnám a képviselői javaslatokat.
Pallagi László képviselő:
Voltak kérdéseim, amire Jegyző Úr kiegészítéséből megkaptam a választ. Sajnos sok
mindenre nekünk nincsen ráhatásunk. Hiányolom a táblázatokból, hogy mennyi volt a tavalyi
terv és mennyi lesz az idei várható. 200 M Ft tartalékkal indultunk 5 évvel ezelőtt, amiből
mára 100 M Ft maradt. Nyilvánvaló, ha olyan feladatokhoz rendelünk pénzt, ami mögött
nincsen állami vagy saját bevétel, az halmozódni fog. Költségtakarékosan kell gazdálkodni.
Kormos Krisztián polgármester:
A felelősség rajtunk van, viszont a mozgásterünk igen szűk. A költségvetést a törvény
erejénél fogva el kell fogadni.
Burkovics Róbert jegyző:
Intézkedési terv javaslatokat tennék a 2019. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan.
1.) A Közösségi Ház és Könyvtár intézmény programjainak finanszírozása főként az elnyert
TOP-5.3.1-16 „Helyi identitás és kohézió erősítése Borsodnádasdon” elnevezésű és egyéb
pályázati források bevonásával történjen.
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2.) A nem intézményekhez kapcsolódó, jelentős költségvetési hiánnyal rendelkező
önkormányzati tevékenység költségeinek, valamint az önerőből finanszírozott létszámának
csökkentése, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérkiegészítések racionális csökkentése.
3.) A betervezett önkormányzati dologi költségek lehetőség szerint minél nagyobb mértékben
a közfoglalkoztatás dologi költségeiből kerüljenek finanszírozásra.
4.) A költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő önerős felújítások csak a
rendelkezésre álló, lekötések nélküli források erejéig valósíthatók meg.
5.) Az önkormányzat lekötött fejlesztési államkötvénye csak a képviselő-testület
hozzájárulásával használható fel.
6.) A közfoglalkoztatási rendszer, valamint a közfoglalkoztatási létszám csökkentése,
hatékonyságának növelése, a szervezetének ennek érdekében történő módosítása.
7.) Az önkormányzat kintlévőségeinek áttekintése, illetve azok behajtásával kapcsolatos
intézkedések megtétele.
8.)
Működéshez
kapcsolódó,
rendkívüli
támogatási
igény
benyújtása
a
Belügyminisztériumhoz.
9.) A Nádasd KFT. bevételt szerző tevékenységét növelni szükséges, a megvásárolt JCB
gépjármű bevételszerző tevékenységét növelni szükséges, tevékenységi körét a rendelkezésre
álló pályázatok figyelembevételével bővíteni szükséges.
Sági Tibor alpolgármester:
Én támogatom a Jegyző Út által tett intézkedési javaslatokat.
Kormos Krisztián polgármester:
Még mindig azon szerencsés önkormányzatok közé tartozunk, akik elmondhatják, hogy van
tartalékuk. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 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 Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadásával, 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
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az intézkedési tervvel a 2019. évi költségvetés végrehajtásával
kapcsolatosan, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2019.(II.13.) számú KT határozat
Tárgy: Intézkedési terv a 2019. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatban
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2019. évi
költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a város pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében,
a költségvetési egyenleg javítása céljából az alábbi takarékoskodási intézkedéseket teszi:
1.) A Közösségi Ház és Könyvtár intézmény programjainak finanszírozása főként az elnyert
TOP-5.3.1-16 „Helyi identitás és kohézió erősítése Borsodnádasdon” elnevezésű és egyéb
pályázati források bevonásával történjen.
Felelős: Közösségi Ház és Könyvtár mb. intézményvezető
Határidő: 2019. év, folyamatos
2.) A nem intézményekhez kapcsolódó, jelentős költségvetési hiánnyal rendelkező
önkormányzati tevékenység költségeinek, valamint az önerőből finanszírozott létszámának
csökkentése, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérkiegészítések racionális csökkentése.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. március 31, folyamatos
3.) A betervezett önkormányzati dologi költségek lehetőség szerint minél nagyobb mértékben
a közfoglalkoztatás dologi költségeiből kerüljenek finanszírozásra.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
4.) A költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő önerős felújítások csak a
rendelkezésre álló, lekötések nélküli források erejéig valósíthatók meg.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
5.) Az önkormányzat lekötött fejlesztési államkötvénye csak a képviselő-testület
hozzájárulásával használható fel.
Felelős: polgármester, képviselő-testület
Határidő: folyamatos
6.) A közfoglalkoztatási rendszer, valamint a közfoglalkoztatási létszám csökkentése,
hatékonyságának növelése, a szervezetének ennek érdekében történő módosítása.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. március 31.
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7.) Az önkormányzat kintlévőségeinek áttekintése, illetve azok behajtásával kapcsolatos
intézkedések megtétele.
Felelős: pénzügyi irodavezető, jegyző
Határidő: folyamatos
8.)
Működéshez
kapcsolódó,
Belügyminisztériumhoz.

rendkívüli

támogatási

igény

benyújtása

a

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. év
9.) A Nádasd KFT. bevételt szerző tevékenységét növelni szükséges, a megvásárolt JCB
gépjármű bevételszerző tevékenységét növelni szükséges, tevékenységi körét a rendelkezésre
álló pályázatok figyelembevételével bővíteni szükséges.
Felelős: Nádasd Kft. vezető
Határidő: folyamatos

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Kormos Krisztián polgármester:
A költségvetés elfogadásakor az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési
kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre meg kell határozni. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Borsodnádasd Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítását.
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 adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2019.(II.13.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a saját bevételei
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
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három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet)
változatlan formában jóváhagyja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Keresztfalvi Lajos megbízott intézményvezető megbízása 2019. március 7. napján lejár. A
Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére a pályázatot kiírtuk, a pályázati
kiírásra nem érkezett pályázat, ezért javasoljuk Keresztfalvi Lajos megbízását egy év
időtartamra, 2020. március 7. napjáig meghosszabbítani. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Keresztfalvi Lajos Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
megbízásának meghosszabbítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület Keresztfalvi Lajos
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői megbízásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2019.(II.13.) számú KT határozat
Tárgy:

Keresztfalvi Lajos Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
megbízása

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve a kiírt
eredménytelen intézményvezetői pályázatot - döntött abban, hogy a Kjt. 20/A §. (2) bekezdés
b.) pontja alapján – mivel a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez
elengedhetetlenül szükséges – a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
feladatainak ellátásával 2019. március 8. napjától 2020. március 7. napjáig közalkalmazotti
jogviszonyban, teljes munkaidőben Keresztfalvi Lajost bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződés előkészítésére, aláírására,
valamint a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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Kormos Krisztián polgármester:
Az intézményvezető illetménye a megbízás időszakára 284.600 Ft, a vonatkozó
jogszabályban meghatározott 45.000 Ft magasabb vezetői pótlék és 15.400 Ft kulturális
illetménypótlék. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető illetményének meghatározását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Borsodnádasdi
Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető illetményének meghatározásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
11/2019.(II.13.) számú KT határozat
Tárgy:

Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető illetményének
meghatározása

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy Keresztfalvi
Lajos, a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár megbízott intézményvezetőjének
illetményét a megbízásának időszakára 284.600 Ft-ban, valamint a vonatkozó jogszabályban
meghatározott 45.000 Ft magasabb vezetői pótlék és 15.400 Ft kulturális illetménypótlék
figyelembe vételével állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyben
szeretnék, ha 2019. december 31-én a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár nagytermét
térítésmentesen a rendelkezésükre bocsátanánk szilveszteri bál megszervezése céljából. A
tavalyi évben is ők rendezték meg, a bált követő napon kitakarították a helységeket, minden
probléma nélkül, sikeresen lezajlott a rendezvény. Javaslom, hogy biztosítsuk részükre a
termet.
Pallagi László képviselő:
Egy ilyen rendezvénnyel az önkormányzatnak vannak költségei és ezen költségeket mutassuk
ki, lássa minden érintett, mennyivel is támogattuk az adott rendezvényüket.
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Sági Tibor alpolgármester:
Támogatom, hogy adjuk oda nekik 2019. december 31-re térítésmentesen a termet ahhoz,
hogy meg tudják szervezni a szilveszteri bált, hiszen az egyik legjobban működő civil
szervezet a településen, viszont mutassuk ki, mennyivel is támogattuk őket.
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
Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület terembérleti kérelmét.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a
Borsodnádasdjáért Egyesület terembérleti kérelmével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.

Jövő

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2019.(II.13.) számú KT határozat
Tárgy: A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület terembérleti kérelme
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy az
önkormányzat támogatja a Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület kérelmét, miszerint 2019.
december 31-én a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár épületét térítésmentesen
rendelkezésre bocsátja a Szilveszteri Bál megrendezéséhez.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Dr. Elek Vilmos állatorvos a közelmúltban meghalt, helyette a szolgáltató állatorvos Dr.
Jaczkó Géza lett településünkön. 2019. március 6-án lesz az ebek veszettség elleni oltása, a
település három különböző helyszínén, melyről a lakosságot szórólap formájában is
tájékoztatjuk. Sajnos problémát jelentenek a kóborló ebek a település minden pontján, erre is
felhívjuk az állattartók figyelmét.
Kelemen Tünde képviselő:
Szeretném kezdeményezni, hogy Vass Bea emlékére az iskolában a termét nevezzék el róla.
Kormos Krisztián polgármester:
Ebben a Kazincbarcikai Tankerület az illetékes.
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Sági Tibor alpolgármester:
Vass Bea egy nagyon jelentős személy volt Borsodnádasdon, mindenki ismerte, sokat tett a
közösségért. Én javaslom, hogy legyen a városunk díszpolgára utólag, az augusztus 20-i
rendezvényen kapja meg ezt az elismerést. Igaza van Polgármester Úrnak, a terem róla való
elnevezését az iskolának kell kezdeményeznie.
Pallagi László képviselő:
Lehetne az önkormányzat részéről Vass Beáta emlékplakettet adni azoknak a gyereknek, akik
a képzőművészet terén kimagasló eredményt értek el.
Sági Tibor alpolgármester:
Nagyon jó ötletnek tartom Vass Beáta emlékére emlékplakett adományozását a tehetséges
gyerekek részére.
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm Becsei Gyula műszaki ügyintéző kollégánkat. Megkérem tájékoztasson
bennünket a településen zajló szennyvízberuházás jelenlegi helyzetéről.
Becsei Gyula műszaki ügyintéző:
A mai napon volt szennyvíz kooperáció Mocsolyáson, elértük azt, hogy a balesetveszélyes
helyzeteket három napon belül elhárítsák. Három alvállalkozó dolgozik a településen, sajnos
nem egyformán teljesítik a feladatuk. A napokban elkészült a Batsányi út, az Alkotmány út, a
Szőlő út, a Verős út, a Gálrétje út, holnap a Balatoni útra és a Kölcsey útra fognak menni, az
Akácos út is folyamatban van. Sajnos nem olyan mértékben haladnak a dolgok, ahogyan azt
mi szeretnénk. Levelet írtunk a Penta Kft felé, melyben észrevételeket fogalmaztunk meg a
lakosság bejelentései alapján. Tájékoztattuk őket arról, hogy Polgármester Úr kifejezett
kérése, hogy meg kell szervezni az utak sürgős sártalanítását, szükség szerinti kövezését. Az
utaknak olvadáskor is biztonságosan közlekedőnek kell lenniük a gyalogos (óvodába,
iskolába, munkába), illetve a gépkocsi forgalom részére is. Az nem megengedhető, hogy
gumicsizmába kell közlekedniük a lakóknak. A szolgáltatások (szennyvíz szippantás,
hulladék szállítás) zavartalan működését is biztosítani kell.
Dorkó György képviselő:
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének a
polgármester és minden képviselő a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben 2019.
január 31. napjáig eleget tett.
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

Pallagi László
jegyzőkönyv hitelesítő

