Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. február 12. 15.00 órától – 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Dorkó György képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Győrffi György könyvvizsgáló – jelen van
Gombos Éva pénzügyi irodavezető – jelen
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető – jelen van
Hamkóné Juhász Alida intézményvezető – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kelemen Tünde és Kovács Attila 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, Kelemen Tünde és Kovács Attila 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 Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1.

Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Gombos Éva pénzügyi irodavezető
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2.

Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

3.

Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. féléves
munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

4.

Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház
álláshelyének pályázati kiírására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

5.

Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár terembérleti díjainak
módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

6.

Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi rendezvény
naptárának elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

7.

Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

8.

Javaslat az Ózd Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

9.

Javaslat a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/132013-0002 pályázatával kapcsolatos döntéseinek meghozatalára
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

10. Egyebek

és

Könyvtár

intézményvezetői
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat a 2015. évi költségvetését 2.526.948 E Ft bevétellel és 2.863.325 E Ft
kiadással tervezzük, ami a szennyvízpályázat bevételi oldalának köszönhető. A költségvetési
egyenleg 336.377 E Ft, a működési hiány 163.156 E Ft, a felhalmozási hiány 173.221 E Ft. A
lakosságszám csökkenés miatt sajnos a normatív támogatásunk összege csökkent. Az orvosi
ügyeletben rajtunk kívül három társult önkormányzat van, szinte teljes egészében mi
finanszírozzuk az ügyeletet, a közeljövőben át kell gondolnunk a további működését. Az
önkormányzat eddig is költséghatékonyan működött, úgy gondolom a továbbiakban is így
fog. Megkérem Győrffi György Könyvvizsgáló Urat, mondjon pár szót az önkormányzat
költségvetéséről.
Győrffi György könyvvizsgáló:
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet. Felülvizsgáltuk az önkormányzat költségvetését,
az költségvetés törvényi előírásoknak kell, hogy megfeleljen, ami előírásoknak Borsodnádasd
teljes mértékben megfelel.
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
Borsodnádasd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetését.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadásával, 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
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete
a Borsodnádasd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat az adósságot keletkezető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a
költségvetési évet követő három évre vonatkozóan meg kell határozni a költségvetési rendelet
elfogadásáig. Ez ránk nem vonatkozik, ugyanis nem áll szándékunkban hitelt felvenni, viszont
törvény írja elő, hogy határozatot kell róla hozni. 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 Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés
szerinti Borsodnádasd Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2015.(II.12.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
Borsodnádasd Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a saját bevételei
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet)
változatlan formában jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. féléves
munkatervének elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Törvényi előírás alapján kötelező elemként szerepel a munkaterv elfogadása, ami az
előterjesztés mellékletét képezi. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. féléves munkatervét.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés
szerinti Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi I. féléves
munkatervével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2015.(II.12.) számú határozat:
Tárgy: 2015. I. féléves munkaterv elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2015. I. féléves
munkatervét elfogadja a melléklet szerint.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének
pályázati kiírására
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testület korábban az ideiglenes intézményvezetői megbízással egyidejűleg
döntött arról, hogy pályázatot ír ki az intézményvezetői feladatok ellátására. A pályázati kiírás
az előterjesztés mellékletét képezi. 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 hangzott el. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés
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:
3/2015.(II.12. )számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának
kiírására
Borsodnádasd Városi Önkormányzat képviselő-testülete döntött abban, hogy 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: jegyző, polgármester
Határidő: folyamatos

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár terembérleti díjainak
módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testület korábban beszélt róla, hogy a terembérleti díjakat módosítani szükséges.
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 terembérleti díjainak módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés
szerinti Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár terembérleti díjainak módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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4/2015.(II.12.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár terembérleti díjainak módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Közösségi Ház és Könyvtár terembérleti díjának módosítását a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Hamkóné Juhász Alida intézményvezető
Határidő: értelemszerűen

6. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi rendezvény naptárának
elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A rendezvény naptárban a tavalyi évhez képest jelentős változás nincsen, sem negatív, sem
pozitív irányban. Szerepel az előterjesztésben pár olyan program, ami a Közösségi Ház és
Könyvtárat nem érinti, de Borsodnádasd életét abszolút színesíti.
Kelemen Tünde képviselő:
A jövőre nézve kérném az intézményvezetőt, hogy a jövő évi rendezvény naptárban
különítsük el a Közösségi Ház és Könyvtár programjait és a település programjait.
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 Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi rendezvény naptárának elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés
szerinti Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi rendezvény naptárának
elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2015.(II.12.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi rendezvény naptára
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Közösségi Ház és Könyvtár 2015.évi rendezvény naptárát a melléklet szerint elfogadja.
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Felelős: Hamkóné Juhász Alida intézményvezető
Határidő: értelemszerűen

7. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti megállapodás elfogadására
Burkovics Róbert jegyző:
Törvényi rendelkezés alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére
biztosítja a működés személyi és tárgyi feltételeit, illetve a működéssel kapcsolatos
végrehajtási feladatok ellátását. Korábban már volt együttműködési megállapodás a
nemzetiségi önkormányzattal, ezt felülvizsgálni volt szükséges. A mai napon tartott testületi
ülést a nemzetiségi önkormányzat, ahol egyhangúlag elfogadták ezt a megállapodást.
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
Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti megállapodás elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés
szerinti Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti megállapodás elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2015.(II.12.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Borsodnádasd
Város Önkormányzata és a Borsodnádasdi Roma Nemzetiség Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodást elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: értelemszerűen
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8. Tárgyalt napirend:
Javaslat az Ózd Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Az elmúlt időben többször került módosításra a társulási megállapodás. Most is szükséges,
személyi, szervezeti változások miatt. A módosítás érinti a társulás tagjainak képviselőit, a
társuláshoz tartozó települések lakosságszámát, a társulás elnöke, alelnöke személyének
bejegyzését, átvezetésre kerülnek a társulás által fenntartott intézményekben bekövetkezett
szervezeti változások. 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 megállapodásának módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés
szerinti Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2015.(II.12.) számú határozat
Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy az Ózd
Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítását a melléklet szerint
jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a módosítással kapcsolatos teendők
ellátására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

9. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/132013-0002 pályázatával kapcsolatos döntéseinek meghozatalára
Kormos Krisztián polgármester:
A társulás 2013-ban nyújtotta be pályázatát az eszközparkjának fejlesztésére. Mivel
Borsodnádasd is tagja a társulásnak, a mi döntésünk és támogatásunk is szükséges ahhoz,
hogy a pályázatot meg tudják valósítani. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
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Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002
pályázatával kapcsolatos döntése meghozatalát.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés
szerinti Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002
pályázatával kapcsolatos döntése meghozatalával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2015.(II.12.) számú határozat
Tárgy: Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002
pályázatával kapcsolatos döntés
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a KEOP1.1.1/C/13-2013-0002 pályázat megvalósítását támogatja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: értelemszerűen
10. Tárgyalt napirend:
Egyebek
Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének
minden képviselő és a polgármester a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben
2015. január 31. napjáig eleget tett.
Kormos Krisztián polgármester:
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester a nyílt ülést
bezárta, önkormányzati hatósági ügy miatt zárt ülés rendelt el.
k.m.f.
Kormos Krisztián
polgármester

Kelemen Tünde
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Kovács Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

