Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2019. december 4. 16.00 órától – 19.00 óráig a Képviselőtestület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Varga Ferenc képviselő
Távollévő önkormányzati képviselők neve:
Dorkó György képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dr. Rapcsok Balázs aljegyző – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Szántó Erika hatósági ügyintéző – jelen van
Nagy Anett intézményvezető – jelen van
Dr. Neuwirth Barbara adatvédelmi ügyintéző – jelen van
Dr. Mecser Tamás r.ezredes, megyei rendőr-főkapitány helyettes – jelen van
Dr. Varga László r.ezredes, kapitányságvezető – jelen van
Tóth Lajos r.alezredes, őrsparancsnok – jelen van
Csuhán Gábor ÉRV Zrt üzemvezető – jelen van
Árkusi István – ÉRV Zrt. ágazati üzemvezető – jelen van
Dr. Benkő Gábor házorvos – jelen van
Dr. Móritz József fogorvos –nem jelent meg
Érsek Orsolya védőnő – 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 tárgyalni. 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:
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Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Tájékoztató a Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd város vonatkozásában, 2018.
évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dr. Varga László r.ezredes, kapitányságvezető
Tóth Lajos r.alezredes, őrsparancsnok
2. Tájékoztató az ÉRV Zrt. borsodnádasdi szolgáltatási tevékenységéről, jövőbeni
fejlesztési javaslatairól
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Csuhán Gábor ÉRV Zrt., üzemvezető
3. Tájékoztató az egészségügy helyzetéről –háziorvosi beszámoló
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dr. Benkő Gábor háziorvos
Dr. Hegedűs Zsuzsanna háziorvos
4. Tájékoztató az egészségügy helyzetéről – fogorvosi beszámoló
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dr. Móritz József fogorvos
5. Tájékoztató az egészségügy helyzetéről – védőnői beszámoló
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Érsek Orsolya védőnő
6. Beszámoló az elmúlt időszak főbb eseményeiről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
7. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Szántó Erika hatósági ügyintéző
8. Javaslat a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló rendelet megalkotására,
valamint a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2014.(II.06.) számú határozat módosítására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
9. Javaslat a 2020. évi élelmezési nyersanyagnormák megállapítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Nagy Anett intézményvezető
10. Javaslat a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 4/2016.(IV.01.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Nagy Anett intézményvezető
11. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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12. Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
13. Javaslat a 057 Hrsz-ú terület (művelési ág: kivett patak) térítésmentes tulajdonba
vételére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető
14. Javaslat Zöld város projekthez kapcsolódó tervmódosítások többletköltségeinek
vállalására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető
15. Javaslat Óvodabővítés projekttel kapcsolatos tűzjelző és füstelvezető rendszer kiépítés
többletköltségeinek vállalására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető
16. Tájékoztatás az 535 Hrsz-ú önkormányzati terület használati megosztásáról és
vagyonkezelői jog részarány rendezéséről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető
17. Beszámoló az adóhatóság munkájáról
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
18. Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének
pályázati kiírására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
19. Javaslat Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába történő tagok delegálására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
20. Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
21. Beszámoló a Nádasd-völgyi Háziorvosi
működéséről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
22. Egyebek

Ügyeleti

Önkormányzati

Társulás
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1.Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd város vonatkozásában,
2018. évben végzett munkájáról
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm a rendőrség képviseletében Dr. Mecser Tamás r.ezredes, bűnügyi főkapitány
helyettest, Dr. Varga László r.ezredes, kapitányságvezetőt, Tóth Lajos r.alezredes,
őrsparancsnokot és Varró László r.zászlós, körzeti megbízottat. Borsodnádasd város életében
kiemelkedő fontosságú, hogy a Belügyminisztérium által támogatott 50 település közé került
Borsodnádasd. Az eddig is szoros együttműködésünket a rendőrséggel még szorosabbá fogjuk
fonni, hiszen a közeljövőben megvalósuló kamerás pályázatunkban teljesen mértékben az ő
szakmai segítségükkel fogunk haladni. A későbbiekben majd a megfigyelést is a rendőrség
fogja végezni.
Dr. Varga László r.ezredes:
A beszámolót a szokásos formai követelményeknek megfelelően készítettük el. 2018 és 2019.
években a legfontosabb feladatunk, a választásoknak az eseménymentes biztosítása volt és
elmondható, hogy eseménymentesen zajlottak le ezen választások. A következő sarkallatos
kérdés az volt, hogy Borsodnádasd közbiztonságát, szubjektív biztonságérzetét garantálni
tudjuk. A számszaki és egyéb elemzéseket elvégezve büszkén mondhatjuk, hogy az elmúlt 10
év legjobb eredményét tudtuk produkálni. Lakásbetörést egyet regisztráltunk, nem volt
kiemelt rongálásunk, ezek mind nagyon fontos eredmények. A garázdaságok terén előrelépést
kell eszközölnünk, hiszen 10 éve egy állapot mutatkozik. Ahol negatív tendenciát
tapasztaltunk, az a tulajdon elleni szabálysértések alakulása, hiszen érezhető emelkedés
mutatott a kisebb jogsértéseknek az arányában. A közlekedés biztonságának a javításán kell
dolgoznunk, a felére kell csökkentetnünk a halálos baleseteknek az arányát. Ha megnézzük a
térség közlekedés biztonságát egy pozitív tendenciát látunk a közlekedési balesetekben.
Nagyon fontos az ittasság kiszűrése, ehhez minden erőt meg kell mozgatnunk. A családon
belüli erőszak kérdését, a távoltartás jogintézményével tudjuk kezelni. Azt látjuk, hogy a
térség fertőzött a családon belüli erőszakot illetően, de ez szerencsére Borsodnádasdra nem
jellemző. Polgármester Úr utalt rá, hogy Borsodnádasd bekerült a Belügyminisztérium által
támogatott 50 település közé. Ha ezen támogatás keretében sikerül még több kamerát
telepíteni a település több pontjára, a rendőrség munkája ezáltal meg fog könnyülni, hiszen a
felderítés is eredményesebb lesz. Fontos együttműködő partnerünk az önkormányzaton kívül
a polgárőrség, Őrsparancsnok Úr pozitív visszajelzésekről számol be az irányomba.
Szeretném megköszönni mind az önkormányzat, mind a polgárőrség segítségét, hiszen a
hármas egység nélkül nem tudnánk garantálni Borsodnádasd közbiztonságát.
Kormos Krisztián polgármester:
Újonnan megválasztott képviselő társunk a polgárőr egyesület elnöke, Varga Ferenc
személyében.
Pallagi László képviselő:
Gratulálni szeretnék a rendőrség munkájához. Amikor áttanulmányoztam az anyagot,
egyértelműen látszik a statisztikai adatokból is, hogy jelentős javulás történt 2018. évben,
főleg a veszélyes bűncselekmények vonatkozásában. A statisztika egy dolog. Nagyon fontos
az emberek biztonság érzete, amivel kapcsolatban én úgy gondolom, hogy ezen a településen
az embereknek nincsen különösebb félnivalójuk, ha kimennek az utcára és ez egy nagyon
pozitív dolog. A tulajdon elleni bűncselekmények terén látszik némi növekedés az előző
időszakhoz képest. Az erdő elleni szabálysértések, bűncselekmények egyre inkább fel fognak
értékelődni a bűnüldözés szempontjából is. A rendőrség figyelmébe szeretném ajánlani hozzáteszem ez nem csak borsodnádasdi probléma - az ellenőrizetlen motorozásokat az
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erdőben. Nagyon sok fiatalnak van motorja, beazonosíthatatlanul motorozik össze-vissza a
településen, ami a vadászat problematikáját is jelenti. Tudom, hogy nehéz az ilyen
személyeket megfogni, kérdezem, hogy tervez-e a rendőrség ezzel szemben akciókat
szervezni? Nyilván segítséget nyújtanának ebben a helyi vadászszervezetek is, hiszen közösen
lenne esély ennek a visszaszorítására.
Tóth Lajos őrsparancsnok:
Engem ilyen jellegű problémával még nem keresett meg senki. Természetesen tudomással
bírunk róla, hiszen sokszor én magam is hallom az irodámból, ez nehéz dolog. Ha vannak
negatív tapasztalatok, azt kérem jelezzék és közös ellenőrzések alkalmával, összehangoltan,
egyéni akciókat is akár meg tudunk szervezni. Személygépkocsival nehéz az ilyen
motorosokat tetten érni, korábban volt a rendőrségnek quadja, sajnos ez a lehetőség mára már
nincsen.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd város vonatkozásában, 2018. évben végzett
munkájáról 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 Rendőrőrs, Borsodnádasd város vonatkozásában, 2018. évben végzett
munkájáról szóló tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
76/2019.(XII.04.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztatás a Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd város vonatkozásában, 2018.
évben végzett munkájáról
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Rendőrőrs, Borsodnádasd vonatkozásában, 2018. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatót
a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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2. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató az ÉRV Zrt. borsodnádasdi szolgáltatási tevékenységéről, jövőbeni
fejlesztési javaslatairól
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön az ÉRV Zrt. képviseletében Csuhán Gábor üzemvezetőt és Árkusi
István ágazati üzemvezetőt. Van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz?
Csuhán Gábor üzemvezető:
Mindig igyekeztünk megoldás orientáltan gondolkodni a problémák tekintetében és a jövőben
is ez a célunk. A csatornahálózat projekt az közös érdekünk. Mindenhol találkozunk
szippantás problémával, nem ismeretlen számunkra és nem is akarjuk véka alá rejteni. A
jelenlegi kapacitásunk nem változott az elmúlt években, ugyanazzal a gépparkkal látjuk el a
munkálatokat, több, mint 20 településen. Borsodnádasd szerencsés helyzetben van abban a
tekintetben, hogy van saját szennyvíztisztító telepe, ahol tudja fogadni a leszippantott
szennyvizet. A bejelentés sorrendjében vesszük fel a rendeléseket. Aki most kér szippantást,
az január 16-ra kap legkorábban időpontot. Gyakorlatilag átszerveztük a logisztikánkat és
minden külső tényezőt kizártunk, illetve lerövidítettük a beavatkozási útvonalat. Ennek
eredményeképpen bízunk abban, hogy karácsonyig mindenhová oda tudunk érni. A kollégák
napi 16 órában dolgoznak, hétvégén és szombatonként is elrendeltem a műszakot. A
szennyvízberuházás lassan révbe ér, fizikálisan a hálózat elkészült, lassan 100 %-os,
minősítése folyamatban van, a próbaüzem előtt állunk. Bízom abban, hogy nyárra befejezzük
a közös projektünket. Ez mindenképpen jó hír, hiszen onnantól kezdve a település el lesz látva
csatornahálózattal. Tűzcsapokat kellett cserélni a település több pontján, ezeket már nem
lehetett javítani. Szennyvíz oldalról újra kell gondolni az eddigi terveinket, nyárra
valószínűleg be fogjuk zárni a régi szennyvíztisztító telepet és megnyitjuk az újat. A
beszámolóban általános információk vannak a vízellátásról, statisztikai számok a bekötés
számokról, csőtörésekről.
Sági Tibor alpolgármester:
Mi az oka annak, hogy heteket, esetenként hónapokat kell várni arra, hogy kiszippantsák a
szennyvizet?
Csuhán Gábor üzemvezető:
Elindult egy ózdi, arlói és borsodnádasdi csatornázási projekt ez év második felében ÓzdBorsodnádasd közúton, ugyanis nem egy helyen bontották fel és helyeztek ki forgalom terelő
irányító berendezést, ami időben ellehetetlenítette a közlekedésünket. A futás teljesítmény idő
arányában majdnem 50 %-kal csökkent a közlekedésnek köszönhetően. Szerencsére már
nincsenek kihelyezve a lámpák az érintett útszakaszon. Vannak fizikai korlátok időben és
térben is, amelyek hátráltatják a munkánkat. A gépparkunk adott, erre az átmeneti időszakra
pedig senki nem fog 50-100 millió forintos autókat vásárolni azért, hogy ezt a problémát
áthidalja. A reklamációkat fogadjuk telefonon, e-mailen, igyekszünk a problémákat minél
előbb megoldani.
Sági Tibor alpolgármester:
Nagyon örülök annak, hogy az önkormányzatnak jó a kapcsolata az ÉRV Zrt-vel, én nagyra
becsülöm az Önök munkáját. A szennyvíz szippantás kérdése jelentős vihart és hullámot
kavar Borsodnádasdon. Sajnos az emberek nem szippantanak annyit, amennyit kellene, de ha
három ember van, aki ezt szeretné igénybe venni, akkor meg kell teremteni a feltételeket
hozzá. Kérem az ÉRV Zrt-től, hogy az Önök által kapott választ a nyilvánosság felé
kommunikálják.
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Csuhán Gábor üzemvezető:
Köszönöm az észrevételt, tolmácsolni fogom a vezetőség felé. Az ellátáson mindenképpen
változtatni fogunk és változtattunk is már az elmúlt hetekben. Mindenképpen előre fogjuk
venni azokat a problémás eseteket, amelyek nem várhatnak, erre én garanciát vállalok. Az
ünnepek előtt egy elfogadható megoldást ki fogunk találni, kérek még egy kis türelmet.
Pallagi László képviselő:
Önnek tökéletesek az információi, mi is éppen tegnap kértünk időpontot, 2020. január 16-ára
kaptunk. Engem nem érdekel, hogy mi annak az oka, hogy ennyi időt kell várni arra, ha valaki
szippantatni akar. Én kérek egy szolgáltatást, amiért én fizetek és nem kapom meg ezt a
szolgáltatást. Ezen a településen sok szennyvíz elfolyik, de ha eddig 6 család rendesen
szippantatott, 4 pedig kieresztette, akkor most mind a 10 ki fogja ereszteni, ezáltal még
jobban szennyezzük a környezetünket. Nem mi találtuk ki, hogy a közszolgáltatásokat
államosítani kell.
Csuhán Gábor üzemvezető:
Teljesen egyetértünk abban, hogy a lakosokat pont nem érdekli, hogy mi az oka és ha ez nem
lett volna egyértelmű, akkor én is ezt gondolom. Amit tudunk, fizikálisan megteszünk, ha
valakinek olyan problémája van, hogy kifolyik a derítő, kérem reklamáljon, soron kívül
megpróbáljuk megoldani.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
ÉRV Zrt. borsodnádasdi szolgáltatási tevékenységéről, 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 szolgáltatási tevékenységéről, jövőbeni fejlesztési javaslatairól szóló
tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2019.(XII.04.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztatás az ÉRV Zrt. borsodnádasdi szolgáltatási tevékenységéről, jövőbeni
fejlesztési javaslatairól
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az ÉRV Zrt.
borsodnádasdi szolgáltatási tevékenységéről, jövőbeni fejlesztési javaslatairól szóló
tájékoztatót a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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3. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató az egészségügy helyzetéről –háziorvosi beszámoló
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm Dr. Benkő Gábor és Dr. Hegedűs Zsuzsanna háziorvosokat ülésünkön. A
háziorvosi beszámoló elkészült, van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz?
Dr. Benkő Gábor orvos:
Nincsen szóbeli kiegészítésünk.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
egészségügy helyzetéről szóló – háziorvosi beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
egészségügy helyzetéről szóló – háziorvosi beszámolóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
78/2019.(XII.04.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az egészségügyi helyzetről – háziorvosi beszámoló
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az egészségügy
helyzetéről szóló tájékoztatót – háziorvosi beszámoló – a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató az egészségügy helyzetéről –fogorvosi beszámoló
Kormos Krisztián polgármester:
A fogorvosi beszámoló is elkészült, Dr. Móritz József jelezte, hogy nem tud részt venni az
ülésünkön. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
egészségügy helyzetéről szóló – fogorvosi beszámolót.
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Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
egészségügy helyzetéről szóló – fogorvosi beszámolóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
79/2019.(XII.04.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az egészségügyi helyzetről – fogorvosi beszámoló
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az egészségügy
helyzetéről szóló tájékoztatót – fogorvosi beszámoló – a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató az egészségügy helyzetéről – védőnői beszámoló
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön Érsek Orsolya védőnőt, van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz?
Érsek Orsolya védőnő:
Nincsen szóbeli kiegészítésem.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
egészségügy helyzetéről szóló – védőnői beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
egészségügy helyzetéről szóló – védőnői beszámolóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80/2019.(XII.04.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az egészségügyi helyzetről – védőnői beszámoló
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az egészségügy
helyzetéről szóló tájékoztatót – védőnői beszámoló – a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

6. Tárgyalt napirend:
Beszámoló az elmúlt időszak főbb eseményeiről
Kormos Krisztián polgármester:
Minden testületi ülésen szeretnénk beszámolni a két testületi ülés között történt fontosabb
eseményekről. A Nádasdi Krónikát szeretnénk beszüntetni és helyette a facebookon
tájékoztatnánk a lakosságot. Itt sokkal hatékonyabban lehet információt cserélni. A
településen aktuális probléma az utak, járdák tisztán tartása a hó helyzet miatt. Sajnos a
gépeink nem a legjobb állapotban vannak és ami még nagyobb probléma az az, hogy az
ember állományunk, akivel el lehetne az ilyen jellegű munkálatokat végeztetni, igen
megfogyatkozott. Jövőre álgondolást igényel, esetleg érdemes lenne egy jobb állapotú
járműre beruházni. November 18-án újra indult a Központi Konyha, ugyanis befejeződött
annak belső felújítása és a konyhatechnológiai eszközök cseréje. Öt új kolléga dolgozik az
intézményben és két régi. Településünk Leader forrásból 2,1 M Ft-ot nyert a 2020. évi
Molnárkalács Fesztivál megrendezésére. A Magyar Falvak programból 5 M Ft-ot óvodaudvar
kialakítására, valamint 30 M Ft-ot Móricz Zs. út és a Rákóczi úti sportpálya végétől a 25.
számú főút csatlakozásáig történő aszfaltozásra. A Belügyminisztériumtól 30 M Ft-ot
nyertünk térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére, mely így valamennyi főbb településrészt
lefedne. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében 1,6 M Ft-ot, melyből eszközök
kerülnek beszerzésre. A finanszírozások tekintetében a források rendelkezésekre állnak, de a
szabadon felhasználható pénzkereteink erősen a nulla felé közelít. A korábbi időszakokhoz
képest az idei év vége szerény lesz a jutalmak tekintetében. Hitelünk nincs, ami büszkeséggel
tölt el. Két új cég szándékozik jönni a településre a közeljövőben, ami az iparűzési adót nézve
az önkormányzat számára mindenképpen kedvező lesz.
Sági Tibor alpolgármester:
Szeretném megjegyezni, hogy nem volt szemétszállítás az Arany János úton a hó helyzetre
hivatkozással.
Kovács Attila képviselő:
30 tonna szóróanyagot szórtunk eddig szét a településen. Érdeklődtem egy újabb sószóró
gépjármű után, 470.000 Ft+áfa összegbe kerül, amire érdemes lenn beruházni.

7. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet
megalkotására
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Kormos Krisztián polgármester:
A pályázat keretében 516 m3 tűzifára kaptunk támogatást. A célunk az volt, hogy a tavalyi
évhez képest jelentősen faragjunk a szállítási költségekből. Több helyről fog érkezni a fa, a
kiszállításra valamikor január hónapban kerül sor.
Szántó Erika hatósági ügyintéző:
500 kérelem érkezett a határidőig, viszont ebből fognak ki esni személyek, hiszen van olyan,
hogy egy lakcímről 4-5 ember is beadta az igénylését.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló 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
2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet
megalkotásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag-támogatás 2019. évi igénylésének részletes feltételeiről
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

8. Tárgyalt napirend:
Javaslat a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló rendelet megalkotására,
valamint a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2014.(II.06.) számú határozat módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Megkérem Jegyző Urat, tájékoztasson bennünket a rendeletről.
Burkovics Róbert jegyző:
2015. évtől működik a térfigyelő rendszer Borsodnádasd közterületein. 2018. májusában
léptek hatályba Magyarországon az Európai Unió személyes adatok védelmére vonatkozó
előírások, amit jogszabályi szintre is emeltek. Előírás alapján a kamerarendszert előírás
alapján vagy a rendőrség kezelheti - aminek a technikai feltételei nincsenek meg, hiszen a
rendőrség nem fér hozzá a rendszerünkhöz, - vagy pedig a közterület felügyelet, vagy
felügyelő kezelheti. A rendeletet meg kell alkotni, melynek a lényege az, hogy ki működteti a
kamerarendszert, milyen összegből, illetve hogy hol van elhelyezve, amit nyilvánosságra is
kell hozni. Egyénként minden rendeletünk megtalálható a holnapunkon és kifüggesztve a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Mivel a településen közterület felügyelet nem
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működik, közterület felügyelőt kell megbízni. A feladatot egy csatolt munkakörben egy
köztisztviselő fogja ellátni, aki – mivel egyedül nekem van ehhez végzettségem – plusz
díjazás nélkül én leszek. A szervezeti és működési szabályzatot is módosítani szükséges
emiatt. Az új kamerarendszert úgy tervezik, hogy a rendőrségre lesz bekötve, együttműködési
megállapodás keretében a rendőrség fogja működtetni.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló rendelet megalkotását és a Borsodnádasdi
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(II.06.) számú
határozat módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló rendelet megalkotásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő kamerarendszerről
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(II.06.) számú határozatának
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
81/2019.(XII.04.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2014.(II.06.) számú határozat módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Borsodnádasdi
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(II.06.) számú
határozat módosításáról” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint határozott:
I. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasdi
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2019. december 5-i
hatállyal történő módosítását az alábbiak szerint elfogadja, jóváhagyja:
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1. Az SZMSZ 5. pontja az alábbi alponttal egészül ki:
5.4 Közterület-felügyelő
1. A felügyelő feladatait kapcsolt munkakörben látja el.
2. A felügyelő feladata:
a)
közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a
közbiztonság és a közrend védelmében;
b)
a közterületi térfigyelő kamerarendszer felvételeinek nyomon kísérése, továbbítása,
illetve törlése, adatszolgáltatás teljesítése, valamint a felvétel adattartalmának megfelelően a
szükséges intézkedés megtétele.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

9. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2020. évi élelmezési nyersanyagnormák megállapítására
Kormos Krisztián polgármester:
Az élelmezési nyersanyagnormák jelenlegi pénzügyi elemzése azt mutatja, hogy a rendelet
előírásainak betartása, illetve a megnövekedett élelmiszerköltségek miatt szükséges a normák
rendezése. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2020. évi élelmezési nyersanyagnormák megállapítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az elterjesztés szerinti
2020. évi élelmezési nyersanyagnormák megállapításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2019.(XII.04.) számú KT határozat
Tárgy: 2020. évi élelmezési nyersanyagnormák megállapítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az élelmezési
nyersanyagnormákat 2020. január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg:
Óvoda:
-reggeli:
-ebéd:
-uzsonna:

297 Ft
97 Ft
143 Ft
57 Ft
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Iskola:
Menza: (csak ebéd) 203 Ft
Napközi:
-tízórai
-ebéd:
-uzsonna:

363 Ft
111 Ft
196 Ft
56 Ft

Szociális étkezők:

248 Ft

Vendégétkeztetés:

248 Ft

Határidő: 2020. január 01.
Felelős: Nagy Anett intézményvezető

10. Tárgyalt napirend:
Javaslat a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 4/2016.(IV.01.)
önkormányzati rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön a szociális alapszolgáltatási központ intézményvezetőjét. A rendelet
módosítására az élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálata és módosítása miatt került sor.
Kérdezem az intézményvezetőt van-e szóbeli kiegészítése az anyaghoz?
Nagy Anett intézményvezető:
Nincsen szóbeli kiegészítésem.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügy Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 4/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelet
módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 4/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelet
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló
4/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

11. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési terv
elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A 2020. évi belső ellenőrzési terv elkészült, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az elterjesztés szerinti a
Borsodnádasd Város Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
83/2019.(XII.04.) számú KT határozat
Tárgy:

2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet 31. §-ában előírt, Borsodnádasd Város Önkormányzata 2020. évi belső
ellenőrzési tervét, a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
Felelős:

jegyző

Határidő:

2020. december 31.

12. Tárgyalt napirend:
Javaslat a nemzetiségi
felülvizsgálatára

önkormányzattal

kötött

együttműködési

megállapodás
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Kormos Krisztián polgármester:
Az együttműködési megállapodást a megalakulásuktól számított 30 napon belül felül kell
vizsgálni, illetve minden év január 31. napjáig. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az elterjesztés szerinti a
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
84/2019.(XII.04.) 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 az alábbiak szerint módosítja:
Az együttműködési megállapodás 2. pontjában az
„Az Önkormányzat Hivatala a nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de
legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához, működéséhez (a testületi,
tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi, technikai eszközökkel
felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítja.”
szövegrész helyébe
„A települési önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat
részére havonta igény szerint, de legalább harminckét órában, az önkormányzati feladat
ellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát a
3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12. szám alatti Polgármesteri Hivatal épületében
biztosítja.”
szövegrész lép.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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13. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 057 Hrsz-ú terület (művelési ág: kivett patak) térítésmentes tulajdonba
vételére
Kormos Krisztián polgármester:
A 25. számú főút tervezése kapcsán lenne szükséges a 057 hrsz-ú ingatlan önkormányzati
tulajdonba vétele. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
057 Hrsz-ú terület (művelési ág: kivett patak) térítésmentes tulajdonba vételét.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az elterjesztés szerinti a
057 Hrsz-ú terület (művelési ág: kivett patak) térítésmentes tulajdonba vételével, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
85/2019.(XII.04.) számú KT határozat
Tárgy: 057 hrsz-ú terület (művelési ág: kivett patak) térítésmentes tulajdonba vétele
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
1. A Borsodnádasd, 057 hrsz-ú „kivett patak” megnevezésű ingatlan önkormányzati
tulajdonba vételének akadálya nincs, az ellen elvi kifogás nincs.
2. A 23. és 25. számú főutak Bátonyterenye – Ózd közötti rekonstrukciójának tervezése
során a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: NIF Zrt.) megbízásából
eljáró DYPLAN Kft., mint tervező (vízelvezetés szakág) kezdeményezésére az
Önkormányzat hozzájárulását adja, hogy a Borsodnádasd, 057 hrsz-ú „kivett patak”
önkormányzati tulajdonba kerülését a NIF Zrt. kezdeményezze az ingatlanügyi
hatóságnál.
3. Az Önkormányzat hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban való átvezetéshez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a területátadással kapcsolatos
nyilatkozatok megtételére, az útátadó megállapodás megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

14. Tárgyalt napirend:
Javaslat Zöld város projekthez kapcsolódó tervmódosítások többletköltségeinek
vállalására
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Kormos Krisztián polgármester:
A projektjeink tekintetében többletköltségek jelentkeztek, a piactér helyszínének csökkenése
miatt a már elkészült terveket módosítani kellett. Ezen tervek költségei pályázatból nem
finanszírozhatóak, ezért saját forrásból kell biztosítani. A piactér projekt bruttó 2.095.500 Ft,
a jegyzői-ház projekt bruttó 482.600 Ft, az út, parkoló, járda projekt tervmódosítása bruttó
400.000 Ft többletköltséget jelent az önkormányzatnak. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Zöld város projekthez kapcsolódó tervmódosítások többletköltségeinek vállalását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az elterjesztés szerinti a
Zöld város projekthez kapcsolódó tervmódosítások többletköltségeinek vállalásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
86/2019.(XII.04.) számú KT határozat
Tárgy: Zöld város projekthez kapcsolódó tervmódosítások többletköltségeinek vállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzata döntött abban, hogy a Zöld város projekthez kapcsolódó
tervmódosítások többletköltségének finanszírozását vállalja az alábbiak szerint:
Piac kialakítás tervmódosítás (bruttó): 2.095.500 Ft
Jegyzői-ház tervmódosítás (bruttó):
482.600 Ft
Út, parkoló, járda tervmódosítás (bruttó): 400.000 Ft
Összesen (bruttó):
2.978.100 Ft
A többletköltségek a Magyar Államkincstárnál lekötött 2021/Z állampapír terhére kerülnek
felhasználására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

15. Tárgyalt napirend:
Javaslat Óvodabővítés projekttel kapcsolatos tűzjelző és füstelvezető rendszer kiépítés
többletköltségeinek vállalására
Kormos Krisztián polgármester:
Hasonló a helyzet ennél a napirendnél is, ebben az esetben az óvodának a tűzjelző és
füstelvezető rendszerének kiépítését terheli többletköltség, amit szintén saját erőből kell
finanszírozni. Gyakorlatilag a beruházás végén tartunk, viszont ez mivel előírás, meg kell
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valósítani. E nélkül az óvoda nem kapna működési engedélyt. A tűzjelző rendszer bruttó
4.129.656 Ft-ba kerül.
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető:
A füstelvezető rendszer kiépítésének költségére a tegnapi nap kaptuk meg az ajánlatot,
8.800.000 Ft összegben.
Kormos Krisztián polgármester:
Ez nagyon magas összeg, én a 4 M Ft-ot is sokalltam a tűzjelző rendszer kiépítésére, ezt én
nem tartom elfogadhatónak. Erről mindenképpen egyeztetni kell a tervezővel. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
óvodabővítés projekttel kapcsolatos tűzjelző és füstelvezető rendszer kiépítés
többletköltségeinek vállalását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az elterjesztés szerinti
óvodabővítés projekttel kapcsolatos tűzjelző és füstelvezető rendszer kiépítés
többletköltségeinek vállalásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
87/2019.(XII.04.) számú KT határozat
Tárgy: Az óvodabővítés projekttel kapcsolatos tűzjelző és füstelvezető rendszer kiépítés
többletköltségek vállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzata döntött abban, hogy az Óvodabővítés projekttel
kapcsolatos tűzjelző és füstelvezető rendszer kiépítés többletköltségének finanszírozását
vállalja az alábbiak szerint:
beépített automatikus tűzjelző rendszer (bruttó): 4.129.656 Ft
füstelvezetés költsége (bruttó):
8.839.556 Ft
Összesen (bruttó):
12.969.212 Ft
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a
füstelvezetés költségcsökkentésének érdekében.
A többletköltségek a Magyar Államkincstárnál lekötött 2021/Z állampapír terhére kerülnek
felhasználására.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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16. Tárgyalt napirend:
Tájékoztatás az 535 Hrsz-ú önkormányzati terület használati megosztásáról és
vagyonkezelői jog részarány rendezéséről
Kormos Krisztián polgármester:
A postával szemben lévő területről van szó jelen esetben, ahonnan is az óvoda gázellátása
sokkal egyszerűbben megoldható. Korábban a testület már döntött az 531, 534/2 és 535 hrsz-ú
területek összevonásáról. A telekalakítást követően kiderült, hogy a Kazincbarcikai
Tankerületi Központ helytelenül 1/1 arányban jegyeztette be a vagyonkezelői jogot a
tankerület számára a vagyonkezelési szerződés alapján, ezért a vagyonkezelési szerződést
felül kell vizsgálni és a vagyonkezelői részarányt módosítani kell. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
535 Hrsz-ú önkormányzati terület használati megosztásáról és vagyonkezelői jog részarány
rendezéséről szóló tájékoztatást.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az elterjesztés szerinti
az 535 Hrsz-ú önkormányzati terület használati megosztásáról és vagyonkezelői jog részarány
rendezéséről szóló tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2019.(XII.04.) számú KT határozat
Tárgy: 535 Hrsz-ú önkormányzati terület használati megosztásáról és vagyonkezelői jog
részarány rendezése
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasd, Köztársaság út 11. alatti 535 Hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos, a Kazincbarcikai
Tankerületi Központtal megosztott területhasználati és vagyonkezelői jog részarányát az
előterjesztésnek megfelelően rendezni kell, annak pontos kimérését földmérővel elvégezteti.
A felmért használati megosztásnak megfelelően az általános iskolai közoktatási feladat
ellátásához kapcsolódó, Kazincbarcikai Tankerületi Központtal kötött Vagyonkezelési
Szerződést módosítani kell. A szerződésmódosítást követően a rendezett vagyonkezelői jog
ingatlan-nyilvántartásba való bejegyeztetése a Kazincbarcikai Tankerületi Központ feladata.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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17. Tárgyalt napirend:
Beszámoló az adóhatóság munkájáról
Kormos Krisztián polgármester:
Nagyon sok kintlévőség van jelenleg, behajtás kezelőt kellene bevonni az ügyletbe annak
érdekében, hogy ezek a kintlévőségek behajtásra kerüljenek. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
adóhatóság munkájáról szóló beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az elterjesztés szerinti
adóhatóság munkájáról szóló beszámolóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
89/2019.(XII.04.) számú KT határozat
Tárgy: Beszámoló az adóhatóság munkájáról
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy az adóhatóság
munkájáról szóló beszámolót a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző

18. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének
pályázati kiírására
Kormos Krisztián polgármester:
A jelenleg megbízott intézményvezető megbízása 2020. március 7-én lejár, a törvény alapján
ki kell írni az intézményvezetői pályázatot. A pályázati feltételek a korábbiakhoz képest nem
változtak. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének pályázati kiírását.
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 elterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének pályázati
kiírásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/2019.(XII.04.) számú KT határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázata kiírása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat képviselő-testülete a melléklet szerinti pályázatot írja ki
a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
Egyúttal felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert a pályázati eljárás lefolytatására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

19. Tárgyalt napirend:
Javaslat Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába történő tagok delegálására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzati társulások működésében nagy nehézséget okoz, hogy sokszor nem jelenik
meg annyi tag az üléseken, hogy határozatképes tudjon lenni. Jelen előterjesztés arról szól,
hogy amennyiben a polgármester nem tud részt venni a társulási ülésen, őt az alpolgármester
helyettesíti, viszont ha egyiken sem tudnak részt venni, akkor őket a Pénzügyi Bizottság
elnöke helyettesíti. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába történő tagok delegálását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az elterjesztés szerinti
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába történő tagok delegálásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2019.(XII.04.) számú KT határozat
Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába történő tagok delegálása
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Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy
1. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületét a Sajó-Bódva Völgye és
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács ülésein Kormos
Krisztián polgármester képviseli.
2. Kormos Krisztián polgármester akadályoztatása esetén Borsodnádasd Város
Önkormányzata Képviselő-testületét a Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács ülésein Sági Tibor
alpolgármester képviseli.
3. A polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén Borsodnádasd
Város Önkormányzata Képviselő-testületét a Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács ülésein a Pénzügyi
Bizottság elnöke képviseli.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

20. Tárgyalt napirend:
Javaslat Ózd Kistérség
módosítására

Többcélú

Társulás

Társulási

Megállapodásának

Kormos Krisztián polgármester:
A megállapodás módosítására azért van szükség, mert néhány településen új polgármester
került megválasztásra, amit a megállapodásban rögzíteni kell. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az elterjesztés szerinti
Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2019.(XII.04.) számú KT határozat
Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ózdi Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítással kapcsolatos teendők
ellátására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
21. Tárgyalt napirend:
Beszámoló a Nádasd-völgyi
működéséről

Háziorvosi

Ügyeleti

Önkormányzati

Társulás

Kormos Krisztián polgármester:
Az anyagban az szerepel, hogy az ügyeletben lévő kintlévőség 10 M Ft, viszont ebből
Borsodszentgyörgy időközben befizetett 1.075.335 Ft-ot, Arló pedig 1.068.648 Ft-ot. Az Ózdi
Kistérség Többcélú Társulás kiemelten foglalkozik a háziorvosi ügyelet kérdésével. A holnapi
társulási ülésen fog elhangzani, hogy a kistérség egy állásfoglalást, illetve egy kérést fog
megfogalmazni a Minisztérium felé, melyben le fogják írni a térségben lévő ügyelettel
kapcsolatos problémákat. Nagy kérdés, hogy az ózdi kistérség finanszírozásban hogyan áll a
csokvaományi és borsodnádasdi háziorvosi ügyeleti központhoz, ez mindig a kistérségi
ügyeleti költségvetéskor dől el. A kistérség egyre inkább abba az irányba halad, hogy a
sürgősségi ellátással együtt kellene ezt megoldani. Sajnos háziorvos hiány van és lesz is ezen
a vidéken. Borsodnádasdon a háziorvosi eszközfeltételek adottak, egyenlőre a humán
erőforrás oldal is adott, viszont a jövőt tekintve egyre borúlátóbb vagyok. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás működéséről szóló beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás működéséről szóló
beszámolóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2019.(XII.04.) számú KT határozat
Tárgy:
Beszámoló a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás
működéséről
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy Nádasd-völgyi
Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás működéséről szóló beszámolót a melléklet
szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének a
polgármester és minden képviselő a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben – a
megválasztásuktól számított 30 napon belül - 2019. november 28. napjáig eleget tett.

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

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Dr. Hegedűs Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Sági Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

