Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2020. március 3. 09.00 órától – 10.00 óráig a Képviselőtestület rendkívüli ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Varga Ferenc képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Sági Tibor alpolgármester
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dr. Rapcsok Balázs aljegyző – nem jelent meg
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kovács Attila és Pallagi László képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Kovács Attila 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 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1.

Javaslat a 8/2019.(X.30.) önkormányzati
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

képviselők

tiszteletdíjáról

szóló

2.

Javaslat Kormos Krisztián polgármester illetményének és költségtérítésének
korrigálására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző

3.

Javaslat a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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4.

Javaslat a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának
jóváhagyására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző

5.

Javaslat egészségügyi feladat- ellátási szerződés megkötésére tartós helyettesítéssel,
fogorvosi feladat-ellátására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

6.

Javaslat címzetes főorvosi cím használatát tanúsító díszoklevelek adományozására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

7.

Javaslat a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztására (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

8.

Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői megbízására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

9.

Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 8/2019.(X.30.) önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati
rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A testület a tavalyi évben fogadta el a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet, mellyel
kapcsolatban a Kormányhivatal észrevételt tett, így a rendelet bevezető részében a
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkört szükséges megjelölni rendeletalkotás alapjaként. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
8/2019.(X.30.) önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 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
8/2019.(X.30.) önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeltet alkotta meg:
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(III.04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
8/2019.(X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat Kormos Krisztián
korrigálására

polgármester

illetményének

és

költségtérítésének

Dr. Hegedűs Zsuzsanna korelnök átveszi az ülés vezetését.
Burkovics Róbert jegyző:
Mivel Kormos Krisztián Polgármester Úr érintett a napirendi témában, Sági Tibor
Alpolgármester Úr pedig nincsen jelen az ülésen, ezért Dr. Hegedűs Zsuzsanna korelnök fogja
az ülést vezetni ezen napirendi pont végéig. A napirenddel kapcsolatban megjegyezni
szeretném, hogy a Kormányhivatal észrevételt tett a polgármester illetményével kapcsolatban,
ugyanis a 2019. október 13-tól megállapított 548.444,- Ft helyett száz forintra kerekítve
548.400 Ft-ban kell megállapítani az illetményét. A költségtérítésnél is módosítani szükséges,
itt a 82.266 Ft-ról 82.260 Ft-ra kell módosítani.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna korelnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Kormos Krisztián polgármester illetményének és költségtérítésének korrigálását.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna korelnök:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Dr. Hegedűs Zsuzsanna korelnök:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Kormos Krisztián polgármester illetményének és költségtérítésének korrigálásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
15/2020.(III.03.) számú KT határozat
Tárgy: Kormos Krisztián polgármester 69/2019.(X.29.) számú KT határozattal meghatározott
illetményének és költségtérítésének módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 69/2019.(X.29.)
számú KT határozatával megállapított illetményét 548.400 Ft-ra, költségtérítését 82.260 Ft-ra
módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
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Kormos Krisztián polgármester visszaveszi az ülés vezetését.

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Az ügyeleti társulási megállapodást módosítani szükséges, aktualizálni kell az egyes pontjait.
A tavaly októberi választás alkalmával Borsodszentgyörgyön új polgármester került
megválasztásra, illetve aktualizálni kell a benne szereplő lakosságszám adatokat is. Azt el kell
mondani, hogy hosszú távon fenntarthatatlan az ügyeleti ellátás Borsodnádasdon. Jelen
formában nem tudom, hogy meddig tudjuk az ellátást biztosítani. Én az Ózdi Kistérség
Többcélú Társulás elnökének jeleztem a problémát, meg kellene egyezni egy olyan
vállalkozóval, aki nyitott lenne ennek a rendszernek az ellátására. Ha a jövőt nézzük nagy
esély van rá, hogy az ellátás színvonala csökkenni fog, bár mi mindent megteszünk annak
érdekében, hogy ez ne így legyen. Lehetőségként merült fel, hogy rezidenseket is be lehetne
vonni az ügyeletbe, de a baj az, hogy ők oda mennek, ahol többet ajánlanak nekik. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosítását.
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 társulási megállapodásának
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
16/2020.(III.03.) számú KT határozat
Tárgy: Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Nádasd-völgyi
Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a melléklet szerint
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának
jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
Megkérem Jegyző Urat, tájékoztasson bennünket a napirenddel kapcsolatosan.
Burkovics Róbert jegyző:
Számvevőszéki ellenőrzés kapcsán minden településtől bekérnek több szabályzatot, többek
között ezt is, amit most nekünk is aktualizálni szükséges, egyébként érdemi változás nincsen
benne a korábbiakhoz képest.
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 Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatát.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
17/2020.(III.03.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat egészségügyi feladat- ellátási szerződés megkötésére tartós helyettesítéssel,
fogorvosi feladat-ellátására
Kormos Krisztián polgármester:
A fogorvosi szolgálatot 2020. április 1-től, mint egészségügyi alapellátás körébe tartozó
kötelező önkormányzati feladatot, Borsodnádasd Város Önkormányzata fogja működtetni. Az
önkormányzatunk az alapellátás feladatainak ellátására tartós helyettesítésre szerződés
szeretne kötni dr. Lélek Levente fogorvossal. Ő Ózdon rendel, hétfőtől csütörtökig lesz
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lehetősége a borsodnádasdiaknak Ózdon az Október 23. tér 1. szám alatti fogorvosi
rendelőben a fogorvosi ellátását igénybe venni. Ahhoz, hogy Borsodnádasdon fogorvosi
rendelőt tudjunk kialakítani, biztosítani kell az épületet és az eszközöket, melyekre van
pályázati lehetőség, amit folyamatosan figyelünk. Saját erőből ezt az önkormányzat nem tudja
biztosítani, ezért mindenképpen pályázni szükséges. Megkerestük dr. Springer József arlói
fogorvost is, aki nem vállalta el a nádasdi betegeket, így kénytelenek voltunk tovább menni.
Dr. Lélek Levente már 2016. óta Ózdon dolgozik, tavalyi évben meg is vette ott a praxist. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
egészségügyi feladat- ellátási szerződés megkötését tartós helyettesítéssel, fogorvosi feladatellátására.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
egészségügyi feladat- ellátási szerződés megkötésével tartós helyettesítéssel, fogorvosi feladat
ellátásra, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2020.(III.03.) számú KT határozat
Tárgy: Az egészségügyi alapellátás keretében, a fogorvosi feladatellátásra tartós
helyettesítéssel szerződés megkötése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2011.évi
CLXXXIX. törvény13.§ (1) bekezdés 4.pontja és a 2015.évi CXXIII. törvény5.§ (1) bekezdés
b) pontja alapján az egészségügyi alapellátás keretében , fogorvosi feladat-ellátására Dr.
Lélek Levente fogorvossal (orvosi nyilvántartási száma: 83210) tartós helyettesítésre a
melléklet szerinti tartalommal 2020. április 1. napjától határozatlan időre szóló feladat-ellátási
szerződést köt, 60 napos felmondási határidő kikötése mellett az alábbi rendelési idővel.
Fogorvosi rendelő : Ózd , Október 23. tér 1. 1.em.
hétfő :
kedd :
szerda:
csütörtök :
péntek :

12.00-18.00-ig
09.00-13.00-ig
09.00-18.00-ig
09.00-13.00-ig
09.00-11.30-ig

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7
6. Tárgyalt napirend:
Javaslat címzetes főorvosi cím használatát tanúsító díszoklevelek adományozására
Kormos Krisztián polgármester:
A két háziorvos és a fogorvos is befejezi a tevékenységét 2020. április 1. napjától, ezért arra
gondoltunk, hogy a munkájuk elismeréseként és erkölcsi megbecsülésként címzetes főorvosi
cím használatát tanúsító díszoklevelek kerüljenek átadásra részükre. Az oklevelek átadására
ez évben, ez alkalomból megrendezett ünnepség keretében kerülne sor. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
címzetes főorvosi használatát tanúsító díszoklevelek adományozásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 5 igen, 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
19/2020.(III.03.) számú KT határozat
Tárgy: Címzetes főorvosi cím használatát tanúsító díszoklevelek adományozása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy
1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM
rendelet 11/A. §-a alapján a címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok:
Dr. Benkő Gábor, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, fogorvos: Dr. Móritz József részére e címet
tanúsító díszoklevelet adományoz.
2.

A díszoklevél átadására 2020. március hónapban megrendezésre kerülő ünnepségen kerül
sor.

Felelős: polgármester, jegyző - az ünnepség megszervezéséért a Közösségi Ház és Könyvtár
Vezetője, valamint a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezetője
Határidő: 2020. március 30.

7. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztására (szóbeli előterjesztés)
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elnöke a mai napig nem került megválasztásra, 2019. október óta én,
mint korelnök vezettem a Pénzügyi Bizottsági üléseket. A Kormányhivatal viszont jelezte,
hogy ezt mihamarabb pótolni szükséges. Az előző ciklusban Dorkó György képviselő volt a
bizottság elnöke, én a magam részéről most is rá teszem a javaslatot.
Dorkó György képviselő:
Köszönöm a bizalmat, elfogadom a jelölést.
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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
Dorkó György Pénzügyi Bizottsági elnökének történő megválasztásával.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület Dorkó György a
Pénzügyi Bizottság elnökévé történő megválasztásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 5 igen, 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/2020.(III.03.) számú KT határozat
Tárgy: Dorkó György a Pénzügyi Bizottság elnökévé történő megválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Dorkó Györgyöt
a Pénzügyi Bizottság elnökének válassza meg.
Határidő: 2020. március 3.
Felelős: polgármester

8. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői megbízására
Kormos Krisztián polgármester:
A jelenlegi intézményvezető megbízása 2020. március 7-én lejár, a pályázat kiírásra került,
viszont nem érkezett pályázat. Javaslom, hogy a jelenlegi intézményvezetőt, Keresztfalvi
Lajost bízzuk meg továbbra is az intézmény vezetésével további egy év időtartamra, 2020.
március 8. napjától 2021. március 7. napjáig. A véleményem az, hogy Keresztfalvi Lajos jól
végzi a munkáját, vannak nagyon jó elképzelései, rengeteg programot tervezett az idei évre is.
Negyedévenkénti eseménynaptár készül mindig az aktuális programokról, ami meg lesz
hirdetve a közösségi oldalakon, szórólap formájában. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Keresztfalvi Lajos Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői megbízását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Keresztfalvi Lajos Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
megbízásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2020.(III.03.) 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 2020. március 8. napjától 2021. 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

Egyebek
Dorkó György képviselő:
Még a tavalyi évben Kovács Attila képviselő társunk jelezte, hogy problémák lesznek a
tavaszi munkálatokkal kapcsolatban, fűnyírás, ároktisztítás, szemétszedés stb. A lakosságot
valamilyen módon értesíteni kellene, hogy az önkormányzatnak nem kötelessége levágnia a
házak előtti füvet, nem kötelessége az ároktisztítás és a szemétszedés, ez minden
ingatlantulajdonosnak a feladata.
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Kovács Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Pallagi László
jegyzőkönyv hitelesítő

