Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. december 11. 17.00 órától – 18.30 óráig a
Képviselő-testület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Sági Tibor alpolgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Dorkó György képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Kormos Krisztián polgármester
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető – jelen van
Pallagi Balázs pályázati 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 Kelemen Tünde
és 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 Kelemen Tünde és
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek választotta.
Kormos Krisztián polgármester:
A Hidegkút Ebt. elnökeként részt kell vennem a most kezdődő társulási ülésen, ezért átadnám
az ülés vezetését Sági Tibor Alpolgármester Úrnak.
Sági Tibor alpolgármester:
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra. Egyetért-e az
elhangzott javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
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Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1.

Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Gombos Éva pénzügyi irodavezető

2.

Tájékoztatás Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendeletének III. negyedéves
teljesítéséről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Gombos Éva pénzügyi irodavezető

3.

Javaslat a 2015-2018. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai ellenőrzési terv és
a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

4.

Javaslat közút céljára történő térítésmentes területátadásra
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

5.

Javaslat a Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület "LEADER 2013
– Bemutató BIO Gyógynövénykert létesítése a Mátéhegyi Ökopark és
Sportcentrumban" közösségi célú pályázati projektjének előfinanszírozására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

6.

Javaslat a LEADER 8563472375 számú pályázat keretében megvalósítandó
"Borsodnádasd piac, nyitott árusító pavilon" tárgyában a kivitelező kiválasztására
lefolytatott tárgyalások eredményeiről elkészített tájékoztatás elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

7.

Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi
odaítéléséről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

8.

Javaslat a Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsába tag
delegálása
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

9.

Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezetői
álláshelyének betöltésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

10. Javaslat a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének elrendelésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
11. Javaslat a Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzés felhatalmazására és keretösszeg
meghatározására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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12. Javaslat Kormos Krisztián polgármester szabadságmegváltására
Előterjesztő: Sági Tibor alpolgármester
13. Javaslat 2014. évi bérmaradvány jutalomként történő kifizetés jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
14. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulással történő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
15. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendeletének módosítására
Sági Tibor alpolgármester:
A 2014. február 7-én elfogadott költségvetési rendeletünket módosítani szükséges az alábbiak
szerint: költségvetési bevétel 879.531 E Ft, költségvetési kiadás 1.259.182 E Ft, költségvetési
egyenleg 379.651 E Ft, ebből működési hiány 78.992 E Ft és felhalmozási hiány 300.659 E
Ft. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendelet módosítását.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendelet
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.7.) rendelet módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2. Tárgyalt napirend:
Tájékoztatás Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendeletének III. negyedéves
teljesítéséről
Sági Tibor alpolgármester:
Az önkormányzat 2014. III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató elkészült, részletesen
az előterjesztés mellékletét képezi. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendeletének III. negyedéves
teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendeletének III. negyedéves
teljesítéséről szóló tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
103/2014.( XII.11.) számú határozat
Tárgy: Tájékoztatás Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendeletének III. negyedéves teljesítéséről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.é(II.7.) önkormányzati rendeletének III. negyedéves
teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2015-2018. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai ellenőrzési terv és a
2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Sági Tibor alpolgármester:
Borsodnádasdon a korábbi években a belső ellenőrzési feladatokat az Ózdi Kistérség
Többcélú Társulása látta el, de mivel ez nem bizonyult kellően hatékonynak a képviselőtestület döntött arról, hogy 2014. május 5-től 2016. április 30-ig ezen feladatok ellátására
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Győrffi Dezső könyvvizsgálóval köt megbízási szerződést. Nagyon rég óta ismeri az
önkormányzatot, megbízható, kitűnő szakember. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném
a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2015-2018. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai ellenőrzési tervet és a 2015. évi
belső ellenőrzési tervet.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2015-2018. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai ellenőrzési terv és a 2015. évi belső
ellenőrzési terv elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
104/2014.( XII.11.) számú határozat
Tárgy: 2015-2018. évi belső ellenőrzési stratégiai terv és 2015. évi belső ellenőrzési terv
elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
- a 2015-2018. évi belső ellenőrzési stratégiai tervét, valamint
- a 2015. évi belső ellenőrzési tervet
a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat közút céljára történő térítésmentes területátadásra
Sági Tibor alpolgármester:
A KRIVIK Ügyvédi Iroda megkereste az önkormányzatot a Borsodnádasd-Mónosbél 2507.
jelű út Balatoni úti (telepi) temető fölötti szakaszán a rézsűcsúszás helyreállítása
vonatkozásában előkészítő területszerzési munkák ügyében. A helyreállítás érinti az
önkormányzat tulajdonában lévő 1075 hrsz-ú kivett beépítetlen területet. A Magyar Közút
Nonprofit Kft. kezdeményezte az ingatlan részleges kisajátítását. A határozati javaslat alapján
az önkormányzat adja át a kisajátítási vázrajz szerint a 1075/2 hrsz-ú területet térítésmentesen
a közút céljára. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
közút céljára történő térítésmentes területátadást.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
közút céljára történő térítésmentes területátadással, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
105/2014.( XII.11.) számú határozat
Tárgy: Kisajátítási változási vázrajz szerint kialakított 1075/2 Hrsz-ú terület közút céljára
történő térítésmentes területátadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Magyar Állam
nevében és javára eljáró Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezdeményezésére, a 2507.j közút
4+300 – 4+350 km sz. közötti szakasz rézsűhelyreállítás közlekedési infrastruktúra fejlesztése
közérdekű céllal, kisajátítási eljárással összefüggésben, az Önkormányzat 1/1 arányú
tulajdonában lévő1075 Hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanon a 2/65/3013
számú Kisjátítási változási vázrajz szerint kialakított 1075/2 Hrsz-ú, 178 m2 területet
ingyenesen átadja közút célra a Magyar Állam részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a területátadással kapcsolatos
nyilatkozatok megtételére, a megállapodás megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület "LEADER 2013
– Bemutató BIO Gyógynövénykert létesítése a Mátéhegyi Ökopark és
Sportcentrumban" közösségi célú pályázati projektjének előfinanszírozására
Sági Tibor alpolgármester:
Mihály Tamás a Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület elnöke LEADER
2013 jogcím keretében támogatást nyert Bemutató BIO Gyógynövénykert kialakítása projekt
címmel, mely pályázat bruttó 100 %-os, utófinanszírozott. A pályázat megvalósításához
bruttó 4.014.960 Ft előfinanszírozást kell biztosítani, amelyhez az önkormányzat pénzügyi
segítségét kérte az egyesület.
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Pallagi László képviselő:
Pénzügyi Bizottsági ülésen bejelentettem a személyes érintettségemet, nem vettem részt a
szavazásban és most sem szeretnék, ugyanis érintett vagyok az egyesületben.
Sági Tibor alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület "LEADER 2013 – Bemutató BIO
Gyógynövénykert létesítése a Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrumban" közösségi célú
pályázati projektjének előfinanszírozását.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület "LEADER 2013 – Bemutató BIO
Gyógynövénykert létesítése a Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrumban" közösségi célú
pályázati projektjének előfinanszírozásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
106/2014.( XII.11.) számú határozat
Tárgy: Javaslat a Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület „LEADER
2013 – Bemutató BIO Gyógynövénykert létesítése a Mátéhegyi Ökopark és
Sportcentrumban” közösségi célú pályázati projektjének előfinanszírozása.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák végrehajtása
LEADER 2013 támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet
alapján meghirdetett pályázati konstrukcióra városi közösségi érdekeket szolgáló pályázatot
benyújtó, közhasznú besorolású társadalmi szervezet részére, a pályázata megvalósítását
előfinanszírozza kizárólag a projektek kivitelezésének céljából az alábbiak szerint:
Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület
/3671 Borsodnádasd Vajdavár út 1./:
Projekt címe: Bemutató BIO Gyógynövénykert létesítése a Mátéhegyi Ökopark és
Sportcentrumban
Projekt megvalósításának költsége: Bruttó 4.014.960 Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fent megjelölt szervezettel való, a
projekt előfinanszírozását szolgáló együttműködési megállapodás megkötésére.
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Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen

6. Tárgyalt napirend:
Javaslat a LEADER 8563472375 számú pályázat keretében megvalósítandó
"Borsodnádasd piac, nyitott árusító pavilon" tárgyában a kivitelező kiválasztására
lefolytatott tárgyalások eredményeiről elkészített tájékoztatás elfogadására.
Sági Tibor alpolgármester:
A Képviselő-testület korábbi döntése alapján a „Piactér kialakítása a helyi termelők
megjelenési feltételinek javítására” tárgyú projekt finanszírozására 8.000.000 Ft keretösszeget
határozott meg. A testület felhatalmazta a polgármestert a további tárgyalások lefolytatására
annak érdekében, hogy a kialakult ár minél alacsonyabb, kedvezőbb legyen. Az eljárási
szempontokat figyelembe véve Pirkó Pál e.v. került kiválasztásra, 7.996.709 Ft nettó ajánlatot
adott. Az ő munkája ismert már előttünk, jó referenciával rendelkezik. 2014. december 1.
napján szerződést kötöttünk Pirkó Pállal a projekt kivitelezésére. Az előterjesztés tartalmazza
a kivitelező kiválasztására lefolytatott tárgyalások eredményeiről készített tájékoztatót. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
számára a LEADER 8563472375 számú pályázat keretében megvalósítandó "Borsodnádasd
piac, nyitott árusító pavilon" tárgyában a kivitelező kiválasztására lefolytatott tárgyalások
eredményeiről elkészített tájékoztatás elfogadását.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
LEADER 8563472375 számú pályázat keretében megvalósítandó "Borsodnádasd piac, nyitott
árusító pavilon" tárgyában a kivitelező kiválasztására lefolytatott tárgyalások eredményeiről
elkészített tájékoztatás elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
107/2014.( XII.11.) számú határozat
Tárgy: LEADER 8563472375 számú pályázat keretében megvalósítandó "Borsodnádasd
piac, nyitott árusító pavilon" tárgyában a kivitelező kiválasztására lefolytatott tárgyalások
eredményeiről elkészített tájékoztatás elfogadása
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a LEADER
8563472375 számú pályázat keretében megvalósítandó „Borsodnádasd piac, nyitott árusító
pavilon” projekt tárgyában a kivitelező kiválasztására lefolytatott tárgyalások eredményeiről
készített tájékoztatást elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

7. Tárgyalt napirend:
Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi odaítéléséről
Sági Tibor alpolgármester:
Az önkormányzat évek óta folyamatosan csatlakozott ezen pályázati rendszerhez. 30 pályázat
érkezett, mely pályázatok alapján három főt javasolunk elutasítani, ugyanis a három főből
kettő nem is borsodnádasdi lakos, a harmadik pedig férjezett. Ezek alapján a támogatottak
száma 27 fő. Havi szinten gyerekenként 12.000 Ft-ot jelent 10 hónapon keresztül, 4.000 Ft-ot
az állam, 4.000 Ft-ot a megye és 4.000 Ft-ot az önkormányzat ad. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta a napirendet, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi odaítéléséről szóló tájékoztatást.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi odaítéléséről szóló tájékoztatóval,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
108/2014.( XII.11.) számú határozat
Tárgy: Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi
odaítéléséről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Bursa
Hungarica 2015. évi döntéséről szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen
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8. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsába tag
delegálása

Sági Tibor alpolgármester:
A köznevelési törvény szerint az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére
intézményi tanács hozható létre. A tavalyi évben Magyar János volt az intézményi tanács
delegáltja, az idén Dr. Hegedűs Zsuzsanna Képviselő Asszonyt javasoljuk megválasztani.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti Móra
Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsába tag delegálásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
109/2014.( XII.11.) számú határozat
Tárgy: A Móra Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsába tag delegálása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a KLIK által
fenntartott iskolák Intézményi Tanácsba az önkormányzati választási ciklus lejáratáig az
alábbi képviselőt delegálja: Dr. Hegedűs Zsuzsanna
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

9. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezetői
álláshelyének betöltésére

Sági Tibor alpolgármester:
Hamkóné Juhász Alida jelenlegi intézményvezető megbízatása 2014. december 31. napján
lejár. A határozati javaslatban az szerepel, hogy mivel új pályázat nem került kiírásra, a
folyamatos feladatellátás érdekében az intézményvezetői feladatok ellátásával Hamkóné
Juhász Alida kerül megbízásra 2015. árpilis 30. napjáig. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
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Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezetői álláshelyének
betöltését.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői megbízásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 5 igen,
1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
110/2014.( XII.11.) számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői megbízása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával – a
folyamatos működés biztosítása érdekében pályázati eljárás nélkül – 2015.január 1-től 2015.
április 30-ig Hamkóné Juhász Alidát bízza meg.
A képviselő-testület ezen időtartamra az intézményvezető illetményét – F4-es besorolási
fokozata alapján – 135.420 Ft-ban, a magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 250%-ában,
50.000 Ft-ban állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

10. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének elrendelésére

Sági Tibor alpolgármester:
Az SZMSZ alapján a képviselő-testület december hónapban legfeljebb öt munkanap
igazgatási szünetet rendelhet el. Mivel a Hivatal köztisztviselői állománya a szabadsága
jelentős részét nem tudta letölteni, ezért a képviselő-testület 2014. december 29., 30., 31.
napokra igazgatási szünetet rendelne el. Van-e kérdés, hozzászólás?
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Sági Tibor alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének elrendelésével, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
111/2014.( XII.11.) számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal december havi igazgatási szünetének
elrendelése
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2014.
december hónapban a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el
az alábbi napokon:
2014. december 29. (hétfő), 2014. december 30. (kedd), 2014. december 31. (szerda).
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

11. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzés felhatalmazására és keretösszeg
meghatározására

Sági Tibor alpolgármester:
A Polgármesteri Hivatal 2010. évben vásárolt gépjárművet, ami 2015. évi elejére nullára fog
amortizálódni. Az autó az elmúlt években 170.000 km-t tett meg, műszaki állapota
folyamatosan romlik. A határozati javaslatban az szerepel, hogy a képviselő-testület
mérlegelje az új gépjármű beszerzését és hatalmazza fel a polgármestert az ajánlatok
beszerzésére a költségvetési tartalékból 4 M Ft keretösszegig. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzés felhatalmazását és keretösszeg meghatározását.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Polgármesteri
Hivatal
gépjármű
beszerzés
felhatalmazásával
és
keretösszeg
meghatározásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
112/2014.( XII.11.) számú határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzésére felhatalmazás és keretösszeg
meghatározás
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a jelenlegi
Polgármesteri Hivatal VW Jetta gépjárművének értékesítésével vagy annak beszámításával
felhatalmazza a polgármestert hivatali gépjármű vásárlásához ajánlatok beszerzésére és
szerződés megkötésére.
A képviselő-testület a beszerzéshez a jelenlegi gépjármű értékesítésén túl 4 M Ft
keretösszeget határoz meg a 2014. évi költségvetés tartalékkeret terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 28.

12. Tárgyalt napirend:
Javaslat Kormos Krisztián polgármester szabadságmegváltására

Sági Tibor alpolgármester:
Kormos Krisztián Polgármester Úrnak 74 nap szabadság nem került kiadásra, nem tudta
kivenni az előző években, ezért ezt pénzben meg lehet váltani, ami a számítások alapján
járulékokkal együtt bruttó 1.939.832 Ft. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Kormos Krisztián polgármester szabadságmegváltását.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Kormos Krisztián polgármester szabadságmegváltásával, kéri kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 5 igen,
1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

14
113/2014.( XII.11.) számú határozat
Tárgy: Polgármester szabadságának megváltása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy Kormos
Krisztián polgármester 2010. október 3. – 2014. október 12. közötti önkormányzati ciklus
ideje alatt keletkezett és ki nem vett 74 nap szabadságának pénzbeli megváltásához
hozzájárul, annak kifizetését engedélyezi.
A szabadság megváltásának bruttó 1.527.427 Ft, járulékokkal együtt számított 1.939.832 Ft
összegű fedezete a polgármesteri végkielégítés kifizetésének fedezete céljából kötött
biztosításából megtérülő összeg.
Felelős: alpolgármester, jegyző
Határidő: azonnal

13. Tárgyalt napirend:
Javaslat 2014. évi bérmaradvány jutalomként történő kifizetés jóváhagyására
Sági Tibor alpolgármester:
A 2014. évi költségvetésben meg lett határozva a hivatali és intézményi alkalmazottak
körében a törvényben meghatározott köztisztviselői és közalkalmazotti illetményalap
figyelembevételével a foglalkoztatottak bérének megállapítása. A Pénzügyi Iroda kigyűjtötte
a 2014. évi tényleges bérfelhasználást és annak előirányzatát, melyből kiderül, hogy az
intézményeknél jelentős bérmegtakarítás keletkezett. A határozati javaslatban az szerepel,
hogy a bizottság és a testület hagyja jóvá a megtakarítás egy részének jutalomként történő
kifizetését. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2014. évi bérmaradvány jutalomként történő kifizetés jóváhagyását.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés
szerinti 2014. évi bérmaradvány jutalomként történő kifizetés jóváhagyásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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114/2014.( XII.11.) számú határozat
Tárgy: Az önkormányzati dolgozók és intézményi dolgozók részére a bérmaradvány terhére
történő jutalom kifizetésének engedélyezése
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy az
önkormányzati dolgozók és intézményi dolgozók részére a bérmaradvány terhére legfeljebb
egy havi bérkeretnek megfelelő jutalom kerüljön differenciáltan kifizetésre.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők
Határidő: 2014. december 31.

14. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulással történő megállapodás jóváhagyására
Sági Tibor alpolgármester:
Az önkormányzat tagja a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulásnak. A társulásban részt vevő települések helyzetét nehezítette, hogy a társult
települések eltérő mértékű hulladékszolgáltatási díjjal működnek. Mivel határidőre sem a
társulási megállapodás nem lett aláírva, sem nonprofit szervezetet nem sikerült létrehozni,
2013. januártól a Katasztrófavédelem jelölt ki ideiglenes szolgáltatót. A megállapodás alapján
Borsodnádasdnak meg kell fizetni a 11.009.137 Ft-ot a zavartalan feladatellátás érdekében.
Jelenleg az önkormányzat szedi be a lakosságtól a szemétdíjat, viszont a későbbiekben a
szolgáltató fogja. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással történő
megállapodás jóváhagyását.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással történő
megállapodás jóváhagyásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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115/2014.( XII.11.) számú határozat
Tárgy: Megállapodás a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulással pénzügyi hozzájárulásáról
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete figyelembe véve a Sajó-Bódva
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodását – a
biztonságos feladatellátás érdekében és kényszerhelyzetében – elfogadja a pénzügyi hiány
hozzájárulásáról szóló melléklet szerinti megállapodást.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírására, valamint az
ügyben folytatott tárgyalások lefolytatására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 31.

Egyebek
Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
Dorkó György képviselő:
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének
minden képviselő és a polgármester határidőben, azaz a megválasztástól számított 30 napon
belül eleget tett a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Egyebek
Sági Tibor képviselő:
Lakossági észrevételek alapján az volna a meglátásunk, hogy a polgárőrség azon elvárások
mentén, ami alapján megalakult lássa el a feladatát, ugyanis egyes polgárőrök mindig a COOP
ABC előtt állnak.
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a közelmúltban a településen járt az ózdi
rendőrkapitány, dr. Varga László, két utcában tartott mobil ügyfélfogadást, a Karácsonylova
és a Kölcsey utcában. Polgármester Úr elfoglaltsága miatt nem tudott ezen a bejáráson részt
venni, így én képviseltem. Több ember megszólítottunk, úgy vettem észre Rendőrkapitány
Úron, hogy bizonyos téren igen elszánt. A lakossági észrevételekre írásban fognak válaszolni
minden esetben.
Kelemen Tünde képviselő:
Volna egy észrevételem, a településen igen elszaporodtak a kóbor kutyák, ami ellen úgy
gondolom tennünk kell.
Sági Tibor képviselő:
Van-e jogunk a kutyákban lévő chipeket leellenőrizni?
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Burkovics Róbert jegyző:
Igen, bekérhetjük az adatokat, az állatorvos vezeti a nyilvántartást.
Sági Tibor képviselő:
Házaknál is vannak beoltatlan és olyan állatok, melyekbe a chip nincsen elhelyezve. Ez nem
egy egyszerű ügy, egyre kevesebben viszik az állatokat oltatni. Igen nagy mozgolódás van
ezen a téren a lakosság részéről.
A következő dolog, amit felvetnék az személy szerint engem is érint, egy olyan döntést
szeretnék a testület részéről, hogy a Borsodnádasdi Helytörténeti Gyűjteményben található
kiállítási tárgyak tekintetében a tulajdonjogokat a tárgyakat letétbe adók részére elismeri.
Tehát aki letétbe adott tárgyat, az elismeri, hogy az ő tulajdona, hiszen azért adta be, hogy
kiállítani ki lehet, de nem a városé. Ehhez kell egy adatbázis, én ezt március 31-ig vállalom,
hogy elkészítem. Ebben benne lenne, hogy az egyes tárgyaknak ki a tulajdonosa, lemondott-e
róla, tehát a város tulajdonát képezi, vagy magántulajdon. Igazoló jelentést szeretnék kérni a
hivatal részéről a nagy értékű zongoráról és a billiárd asztalról, ugyanis a Petőfi Művelődési
Házban voltak ezek, most viszont nincsenek ott.

Sági Tibor alpolgármester:
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Sági Tibor alpolgármester az ülést bezárta.

k.m.f.

Sági Tibor
alpolgármester

Dr. Hegedűs Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Kelemen Tünde
jegyzőkönyv hitelesítő

