Készült: 2012. december 11-én 08.00 órától – 09.30 óráig a Borsodnádasd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri
Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3. )
Jelen vannak:
Kormos Krisztián polgármester
Dr Bohus Gábor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Dr Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Magyar János képviselő
Sági Tibor képviselő
Sipos Sarolta képviselő
Burkovics Róbert jegyző
Jelen vannak továbbá:
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai
testületi ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri dr Bohus Gábor és Sipos Sarolta
képviselő-társakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a
javaslatot elfogadta.
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra. Egyebekben 4.
napirendi pontként vegyük már fel a Tájékoztatás a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2013as elbírálását, zárt ülés keretében. Egyetért-e az elhangzott javaslattal a képviselő-testület,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
napirendet fogadta el:
Napirend:
1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
2. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
3. Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartói
Központ közötti átadás-átvételi megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
4. Egyebek
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1) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotására
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet
megalkotását megtárgyalta a bizottság, kéri ismertessék az állásfoglalásukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról
szóló rendelet megalkotásának későbbiekben történő megtárgyalását a képviselő-testület
számára.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
támogatásról szóló rendelet megalkotását a későbbiekben tárgyalja a képviselő-testület, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
105/2012.(XII.11.) számú határozat:
Tárgy: A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó napirend későbbiekben történő
megtárgyalása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület döntése a szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotása napirend későbbiekben
történő megtárgyalása.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

2) Javaslat a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ alapító okiratának
módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását a bizottság
megtárgyalta, kéri ismertessék állásfoglalásukat.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a javaslatot, a képviselő-testület felé elfogadásra
javasolja, ellenszavazat nélkül.
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Burkovics Róbert jegyző:
2013. január 1-től az iskola kikerül az önkormányzat fennhatósága alól. Megmarad nekünk az
ÁMK óvodával és közművelődéssel. Felkértünk egy közoktatási szakértőt, hogy vizsgálja
meg a további működési lehetőségeket. A szakértői anyagot kiküldtük, amiben egyértelműen
benne van, hogy januártól nem tudjuk az ÁMK-t felbontani, majd csak szorgalmi időszak
végén. Átmeneti időszakra úgy oldódik meg az ÁMK működése, hogy a két megmaradó
intézményegységgel megy tovább. Azt nem tudjuk, hogy ki lesz az intézmény vezető és ezt
még decemberben el kell döntenünk. Az alapító okiratot úgy módosítottuk meg, hogy kivettük
belőle az ÁMK Móra Ferenc Általános Iskola közművelődési intézményegységet. Az OM
azonosítót az iskola viszi magával. Korábban a képviselő-testület vizsgálta a kábeltévé
kérdését, amit körbejártunk és úgy néz ki, hogy működhet a közösségi ház
intézményegységén belül.
Kormos Krisztián polgármester
Egyetért-e a képviselő-testület a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ alapító
okiratának módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
106/2012.(XII.11.) számú határozat:
Tárgy: A Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése a Borsodnádasdi Művelődési
Központ alapító okiratának módosítása, ami az alábbiak szerint módosul:
1.) Az alapító okirat első mondatában a „közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
37.§ (5) bekezdése alapján” szövegrész helyébe a „nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján” szövegrész lép.
2.)a.) Az alapító okirat 1. pontjában „Az intézmény neve” szövegrész helyébe „Az
intézmény hivatalos neve” szövegrész lép.
b.) A „201004” sz. OM azonosító törlésre kerül, annak helyére a bejelentést követően
kapott új OM azonosító lép.
3.)a.) A 4. pont „intézményegységei és telephelyei” szövegrész helyébe
„intézményegységei és helyei; feladatellátási helyei” szövegrész lép.
b.) A 4.a. pontja törlésre kerül, a 4.b. pont 4.a pontra; a 4.c. pont 4.b pontra
változik.
4.) Az 5. pontban „Az intézmény alapító szerve” szövegrész helyére „Az intézmény
alapító szerve, székhelye” lép.
5.) Az 5/A pontban „Az intézmény fenntartó szerve, címe” szövegrész helyébe „Az
intézmény fenntartó szerve, székhelye” szövegrész lép.
6.) A 11. pontban a „tanulólétszám” szövegrész helyébe „gyereklétszám” kerül, az
„általános iskolai nevelés 320 fő” szövegrész törlésre kerül.
7.)a.) A 12. pontban „Az intézmény alaptevékenységei” szövegrész helyébe „Az
intézmény alaptevékenységei, alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti
megnevezése” szövegrész lép.
b.) A 12.1 pont törlésre kerül, a 12.2 pont 12.1 pontra, a 12.3 pont 12.2 pontra
változik.
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c.) Az új 12.1 pont első mondatában az „alaptevékenysége” szövegrész helyébe az
„alaptevékenysége,
alapfeladatának,
szakfeladatának
jogszabály
szerinti
megnevezése” szövegrész lép.
d.) Az új 12.1 pont feladata, alaptevékenységének első bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
- Három éves kortól a tankötelezettség kezdéséig a gyermek nevelése. Az óvoda
felveheti azt a gyereket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven
belül betölti, feltéve hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyerek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető.
e.) Az új 12.1 pont szakfeladatai közül a „851013 - Nemzeti és etnikai kisebbségi
óvodai nevelés, ellátás” helyébe „851013 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás” lép.
8.)a.) Az új 12.2 pontban az „alaptevékenysége” szövegrész helyébe az
„alaptevékenysége,
alapfeladatának,
szakfeladatának
jogszabály
szerinti
megnevezése” szövegrész lép.
b.) Az új 12.2 pont Szakfeladatai az alábbival egészül ki:
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása.
9.)a.) Az alapító okirat 17.1 pontjának utolsó mondata törlésre kerül.
b.) Az alapító okirat 17.1 pontjában „a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény”
szövegrész helyébe a „nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény” lép.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti módosítással egységes
szerkezetbe alapító okiratát 2013. január 1-től elfogadja.
Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: 2013. január 1.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a Képviselő-testület a Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ átalakításával
kapcsolatos bruttó 60.000 Ft szakértői díj kifizetésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
107/2012.(XII.11.) számú határozat:
Tárgy: A Borsodnádasdi Általános Művelődési Központ átalakításával kapcsolatos szakértői
díj
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülte döntött abba, hogy a Borsodnádasdi
Általános Művelődési Központ 2013. évi működésével kapcsolatos szakértői díjrészt az
OKÉRT Bt. (személyes közreműködő: Kristóf Lajosné közoktatási szakértő, Miskolc,
Bocskai út 12.) részére bruttó 60.000 Ft szakértői díj kifizetését rendeli el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződésben és a határozatban foglalt
fizetési kötelezettség végrehajtására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. december 20.
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3) Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Klebelsberg
Intézményfenntartói Központ közötti átadás-átvételi megállapodás megkötésére
Kormos Krisztián polgármester:
A polgármester aláírásával kerül ellenjegyzésre az a megállapodás, amely a KIK leendő
intézményfenntartó és a mostani intézményfenntartó között az részletszabályozások
megkötését tartalmazza. Felhatalmazás szükséges az ügy nagyságrendjénél fogva, másrészt a
részletek tekintetésben is.
Burkovics Róbert jegyző:
A törvényi átadás kötelez minket, a megállapodásról pedig azért kell fenntartói jóváhagyás,
hogy lássuk azt, hogy mit adunk át.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kéri az állásfoglalásuk ismertetését.
Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, ezért javasolják elfogadásra.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerint, a Borsodnádasd Város Önkormányzata
és a Klebelsberg Intézményfenntartói Központ közötti átadás-átvételi megállapodás
megkötésével, kéri kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
108/2012.(XII.11.) számú határozat:
Tárgy: Megállapodás a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő
intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek és kötelezettségek megosztásáról.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülte a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló előterjesztést és a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény alapján elkészített – az előterjesztés mellékletét képező – „
Megállapodás a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény
átadás-átvételéről” megnevezésű megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a megállapodás határidőben történő
aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. december 12.
Több indítvány, javaslat nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester a Bursa
Hungarica pályázatunkkal kapcsolatos döntés megkezdésére zárt ülést rendelt el.
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K.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

dr Bohus Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sipos Sarolta
jegyzőkönyv-hitelesítő
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