Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. október 22. 18.00 órától – 20.00 óráig a Képviselőtestület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Dorkó György képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dr.Varga László r.ezredes – jelen van
Tóth Lajos őrsparancsnok – jelen van
Varró László körzeti megbízott – jelen van
Dr. Benkő Gábor háziorvos – jelen van
Hudák József ÉRV Zrt. divízióvezető – jelen van
Érsek Orsolya védőnő – jelen van
Nagy Anett intézményvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető jelen van
Dr. Csuzda Gábor pályázati ügyintéző – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Kovács Gergely közfoglalkoztatási irodavezető – jelen van
Ferencz László műszaki ügyintéző – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dorkó György és Pallagi László képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Dorkó György 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 Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1.

Javaslat a helyi adókról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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2. Tájékoztató az egészségügy helyzetéről
Előterjesztők: Dr. Benkő Gábor, Dr. Hegedűs Zsuzsanna háziorvosok
Dr. Móritz József – fogszakorvos
Érsek Orsolya - védőnő
3. Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Meghívottak: Dr Varga László rendőrkapitány
Tóth Lajos őrsparancsnok
4. Tájékoztató az ÉRV Zrt. borsodnádasdi szolgáltatásról, jövőbeni fejlesztési
javaslatairól
Előterjesztő: ÉRV Zrt. vezérigazgató

5. Tájékoztató a karbantartási és felújítási munkavégzésről, a téli felkészülési tervről, a
közhasznú munkák elvégzéséről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
6. Javaslat a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015.december 31.
napját követő - ellátásának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Nagy Anett intézményvezető
7. Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének
pályázati kiírására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
8. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a helyi adókról szóló rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Megkérem Jegyző Urat, ismertesse a napirenddel kapcsolatos tudnivalókat.
Burkovics Róbert jegyző:
Az önkormányzat 2010-ben fogadta el az iparűzési adóról szóló rendeletét. 2016. január 1-től
a törvény lehetőséget ad a háziorvos, a védőnő vállalkozó számára kedvezmény
megállapítására abban az esetben, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben
nem haladja meg a 20 M Ft-ot. Ezzel a módosítással kerülne az új rendelet megalkotásra,
amennyiben a képviselő-testület elfogadja.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
iparűzési adóról szóló rendelet elfogadását.

3
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
iparűzési adóról szóló rendelet megalkotásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete
az iparűzési adóról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató az egészségügy helyzetéről
Kormos Krisztián polgármester:
A város egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót Dr. Benkő Gábor, Dr. Hegedűs
Zsuzsanna háziorvosok és Érsek Orsolya védőnő elkészítette, kiküldésre került a Tisztelt
Képviselők részére, kérdezem van-e az írásos anyaghoz kiegészíteni való, vagy a képviselőtestület részéről kérdés?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
város egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
egészségügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2015.(X.22.) számú határozat
Tárgy: A város egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a város
egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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3. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm a testületi ülésünkön Dr. Varga László r.ezredes, Tóth Lajos őrsparancsnok és
Varró László körzeti megbízott urakat. Van-e az írásos anyaghoz kiegészíteni valójuk?
Dr. Varga László r.ezredes:
A Borsodnádasdi Rendőrős állománya az elmúlt években is a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően látta el tevékenységét. Folyamatos és jó együttműködés
mellett végeztük feladatainkat a területünkön működő települési önkormányzatokkal és a
polgárőr szervezetekkel. A Borsodnádasdi Rendőrős működési területéhez továbbra is
Borsodnádasd város és 3 környező település tartozik, közel 11.000 fős lakossággal. A
település területén ismertté vált bűncselekmények száma az előző évekhez képest 31,9 %-kal
emelkedett. A településen regisztrált bűncselekmények között a vagyon elleni
bűncselekmények voltak a dominánsak, megegyezően a korábbi évek adataival. 2014-ben 51
kiemelt bűncselekmény volt, még 2013-ban 47. 2014. évben összesen 21 esetben indult
szabálysértési előkészítő eljárás, tulajdon elleni szabálysértés miatt. Megállapítható, hogy a
település közlekedésbiztonsági helyzete jónak mondható. 2014. évben Arló település 24 órás
folyamatos rendőri jelenléttel biztosított település volt, ami a változatlan létszámú rendőri
állományra nagy terhet rótt, ezáltal más településeken nem tudtunk aktívan részt venni. Ez a
probléma mára megoldódott. A bűn és baleset megelőzés tekintetében a legnagyobb szerepet
a település körzeti megbízottja játssza, aki havonta két alkalommal a Polgármesteri Hivatal
épületében fogadóórát tart. Ezúton szeretném megköszönni az önkormányzat, a képviselőtestület és a polgárőrség segítségét, mellyel hozzájárulnak munkánk színvonalának
emeléséhez. Az őrs személyi állománya mindent megtesz annak érdekében, hogy a település
területén a bűnügyi helyzet jó legyen, a közrend, közbiztonság szilárduljon, a lakosság
szubjektív biztonságérzete megfelelő legyen.
Kormos Krisztián polgármester:
Az idei évben már harmadik alkalommal történt, hogy a mocsolyási buszmegállóba
személyautó hajtott bele, személyi sérülés szerencsére nem történt. A közeljövőben
szeretnénk, ha megoldást találnánk - a Magyar Közutat bevonva - arra, hogy valamilyen
módon a közlekedést azon a részen akár tábla kihelyezésével, akár gyakoribb rendőri
jelenléttel biztosítsuk.
Pallagi László képviselő:
Megnyugvással olvastam a beszámolót, úgy gondolom nem tragikus a helyzet
Borsodnádasdon a számadatokat figyelembe véve. Ebben nagy szerepe van a helyi
rendőrőrsnek. A beszámoló alapján a kábítószerrel történő visszaélés nem volt, miközben a
lakosság között beszéd téma, hogy igenis jelen van a kábítószer Borsodnádasdon. Várható a
közeljövőben, hogy a falopások száma meg fog nőni. Készül-e a rendőrség az ezzel
kapcsolatos bűncselekmények megelőzésére, megfékezésére?
Dr. Varga László r.ezredes:
Javaslom, hogy közös kezdeményezés keretében az önkormányzat, a rendőrség, a közút
bevonásával járjuk be a helyszínt, mérjük fel a problémát és úgy gondolom, találni fogunk
megoldást az érintett buszmegálló környékén történő forgalom biztosításával kapcsolatban. A
kábítószer valóban úgy tűnik, hogy kimaradt a statisztikából. A statisztika a kiemelt
bűncselekményeket tartalmazza, a kábítószer fogyasztást külön statisztikázzuk. Kábítószer
fogyasztás tekintetében számos eljárásunk volt a tavalyi év tekintetében, ennek a bizonyítása
nem egyszerű. Egyrészt időigényes, másrészt nem biztos, hogy eredményes lesz. Sok anyagot
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lefoglalunk fiataloktól, hosszas vizsgálat után számos költséget generálva végül kiderül, hogy
a bevizsgált anyag nem szerepel a tiltólistán, nem minősül kábítószernek, vagy kábító hatású
anyagnak. Ezektől függetlenül mi foglalkozunk a kérdéssel, törekszünk eredmények,
eljárások lefolytatására. Leginkább névtelen bejelentéseink vannak, amivel nem tudunk mit
kezdeni. A falopás évek óta kiemelt kérdés, a szabálysértési őrizet által nyújtott lehetőséggel
élve próbálunk fellépni a falopókkal szemben. Az erdő tulajdonos, az erdő kezelő az, akinek
elsősorban meg kell védenie a tulajdonát, természetesen mi ebben segítséget nyújtunk.
Társadalmi összefogásra van szükség.
Pallagi László képviselő:
Egyetértek azzal, hogy összefogásra van szükség. Az erdő törvény úgy fogalmaz, hogy az
erdő tulajdonos a tőle elvárható módon védje meg a tulajdonát. Kérdés, hogy az idős bácsi,
hogyan tud ennek a jogszabályi előírásnak eleget tenni.
Dr. Varga László r.ezredes:
Sokszor úgy érzem, hogy egyedül maradunk ezzel a problémával. Ózdon a lovas
polgárőrséggel próbálkozunk a peremkerületeken hatékonyabban fellépni a falopásokkal
szemben, itt is lehetne akár a polgárőrséget bevonni ebbe.
Tóth Lajos őrsparancsnok:
Javaslom, hogy erdő tulajdonossal közösen tartsunk terület bejárást, reális időben, reális
területen, én nyitott vagyok a segítségnyújtásra ebben a tekintetben. Nem tudunk mindig
mindenhol ott lenni.
Kormos Krisztián polgármester:
A közeljövőben a képviselő-testület foglakozni fog a mezőőri szolgálat lehetőségével,
próbáljuk mi is segíteni a rendőrség munkáját. Az önkormányzat dolgozik azon, hogy a
rendőrség épülete energiahatékonysági beruházáson tudjon átesni, a felmérések elkezdődtek, a
működési költségek remélhetőleg csökkenni fognak ezáltal. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
város közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatást.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
a város közbiztonsági helyzetről szóló tájékoztató elfogadásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
83/2015.(X.22.) számú határozat
Tárgy: A város közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a város
közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatás elfogadja.
Felelős: polgármester
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Határidő: értelemszerűen

4. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató az ÉRV Zrt. borsodnádasdi szolgáltatásról, jövőbeni fejlesztési javaslatairól
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön Hudák József divízióvezetőt. Az elmúlt időszakban a tengelyen történő
szennyvíz szállítással kapcsolatban több olyan észrevételt kaptunk a lakosság részéről, hogy
kevésbé rugalmasan tudják elsősorban a dolgozók és a szolgáltatást igénybe vevő lakosok a
szolgáltatást igénybe venni. Igyekszünk segítséget nyújtani, a hivatal portáján kerül
összeírásra a szennyvízszállítást igénybe vevők névsora és a központtal tartva a kapcsolatot
továbbítjuk ezt számukra. Javasolnám, hogy a hét egy napján legyen meghosszabbítva a
szennyvíz szállítás időintervalluma, a délutáni órákban is lehessen szippantatni, hogy a
dolgozók is igénybe tudják venni a szennyvíz szállítás szolgáltatást. Nagyon fontosnak
tartom, hogy a szolgáltatást fenn tudjuk tartani. A jelenleg érvényben lévő szerződésünkben
az szerepel, hogy minden munkanapon 7.00 – 14.00 óráig történik a szennyvíz elszállítása a
településről. Kérdezem az előterjesztőket, hogy van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz?
Hudák József divízióvezető:
Az írásos tájékoztatónkat szóban nem szeretném kiegészíteni.
Kovács Attila képviselő:
A Köztársaság út és a Karácsonylova út kereszteződésénél található egy vízóra akna, ami be
van szakadva. Az írásos anyagban úgy szerepel, hogy azt az Érv Zrt. fel szeretné újítani, ezt
az önkormányzat dolgozói felújították, be lett betonozva, abban víz már nincsen. Lakossági
bejelentést érkezett, miszerint a szennyvíz szállító autó a telepi és a falusi postánál megáll és
oda engedi a szennyvizet. Fénykép felvétel készült róla, egy nap négy alkalommal is
megtörténik ez.
Hudák József divízióvezető:
Köszönjük az akna állapotának helyreállítását, meg fogjuk nézni. A szennyvizet nem lehet
nyílt területre kibocsájtani, a gépjármű vezetőket felelősségre fogjuk vonni, viszont
amennyiben a későbbiekben is fenn fog állni ez a probléma, kérném azt jelezni felénk
szíveskedjenek. 2011-ben kötöttünk szerződést az önkormányzattal, ebben a szerződésben egy
kedvező ár került megállapításra. A rezsicsökkentés következtében ez az ár tovább csökkent
10 %-kal a 2011. évi árakhoz képest. A szerződésben az szerepel, hogy ezen az áron 7.00
órától 14.00 óráig tudjuk a szolgáltatást elvégezni, amennyiben ezen időpont után van igény a
szennyvíz elszállítására, 1,5-ös szorzót kell alkalmaznunk. Nem tartom valószínűnek, hogy
ezt a szorzót fogják vállalni a lakosok. Más településen ennek a két-háromszorosát fizetik
ugyanezért a szolgáltatásért. Kérem a lakosokat, próbálják megérteni, hogy a mi kapacitásunk
is szűkös. Amennyiben igény van a lakosság részéről a délutáni időszakban történő szennyvíz
elszállítására, én javaslom a szerződés módosítását arra az időszakra, amíg a szennyvíz
bevezetésre nem kerül a településen.
Kormos Krisztián polgármester:
Általában az ÉRV gépjárműve 9.00 óra előtt nem érkezik meg a településre. Ez is egy
probléma, jelezni szeretném. Mi a lakosság érdekeit szolgáljuk, mindenképpen megoldást kell
találnunk.
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Sági Tibor alpolgármester:
Én is javaslom, hogy határozzunk meg egy délutáni időpontot a szennyvíz szippantásra,
azoknak az embereknek, akik dolgoznak.
Pallagi László képviselő:
Nem lehetne a délutáni időpont helyett a szombati napot kitűzni?
Dorkó György képviselő:
A szippantás időpontjának kiértesítésével is problémák vannak.
Hudák József divízióvezető:
A szombati szippantással kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a hétvégén
ledolgozott órákat túlóraként kell elszámolnunk. A Mtv. szerint egy munkavállalónak évi 300
túlórája lehet.
Kormos Krisztián polgármester:
Javaslom, hogy november 30-ig módosítsuk a szerződést az általunk elmondottak
figyelembevételével. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
ÉRV Zrt. borsodnádasdi szolgáltatásról, 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 szolgáltatásáról szóló tájékoztató elfogadásával, jövőbeni fejlesztési
javaslatairól, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
84/2015.(X.22.) számú határozat
Tárgy: ÉRV Zrt. borsodnádasdi szolgáltatásáról szóló tájékoztató elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy az ÉRV Zrt.
borsodnádasdi szolgáltatásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a karbantartási és felújítási munkavégzésről, a téli felkészülési tervről, a
közhasznú munkák elvégzéséről
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Kormos Krisztián polgármester:
Az írásos anyag elkészült, van-e kérdés a képviselő-testület részéről?
Dorkó György képviselő:
Véleményem szerint, az előterjesztés nincsen kellő alapossággal kidolgozva, részletesebben
kellett volna. A karbantartási munkákat el kell különíteni a közfoglalkoztatástól, javaslom,
hogy ezt az előterjesztést most ne fogadjuk el. A következő testületi ülésre kérnék egy jobban
kidolgozott anyagot, számszerű adatokkal.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a
karbantartási és felújítási munkavégzésről, a téli felkészülési tervről, a közhasznú munkák
elvégzéséről szóló tájékoztató átdolgozásra kerüljön, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 6 igen,
1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
85/2015.(X.22.) számú határozat
Tárgy: Karbantartási és felújítási munkavégzésről, a téli felkészülési tervről, a közhasznú
munkák elvégzéséről szóló tájékoztató átdolgozása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a karbantartási
és felújítási munkavégzésről, a téli felkészülési tervről, a közhasznú munkák elvégzéséről
szóló tájékoztatót átdolgozás után újratárgyalja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

6. Tárgyalt napirend:
Javaslat a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015.december 31.
napját követő - ellátásának felülvizsgálatára
Kormos Krisztián polgármester:
Megkérem Nagy Anett intézményvezetőt, tájékoztasson a napirendről.
Nagy Anett intézményvezető:
A 2015. évi CXXXIII. törvény alapján a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás
jelenősen átalakul. Lényeges változás, hogy 2016. január 1-től a családsegítés a gyermekjóléti
szolgáltatással integráltan, egy szervezeti és szakmai egységben, egy szolgáltató keretén belül
működtethető, település szinten család-és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten család-és
gyermekjóléti központ keretében. A feladatmegosztás is módosul, a települési
önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános
segítő feladatok biztosítása, illetve a hatósági feladatokhoz kapcsolódó speciális
szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési önkormányzatihoz kerül. Az
önkormányzat 2015. október 31-ig köteles felülvizsgálni a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit, az ellátási szerződést, november
30-ig pedig dönteni kell a feladatok 2016. január 1-től való biztosításának módjáról és
kérelmezni a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. Borsodnádasdon a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrált szervezeti keretek között a Borsodnádasdi
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Szociális Alapszolgáltatási Központon belül, két különálló, önálló szakmai egység keretében
működik. A jogszabályi változásokra való tekintettel indokolt, hogy a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás egy szakmai egység keretében kerüljön ellátásra. Az önkormányzat
ezeket a feladatokat a továbbiakban a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ
intézményén belül egy szervezeti és szakmai egységben, a család és gyermekjóléti szolgálat
keretein belül tudja megvalósítani. A jelzőrendszert kell erősíteni a településen, a csoport
foglalkozást, a család terápiás foglalkozásokat, ami eddig nem működött, hiszen a dolgozóink
folyamatosan úton voltak. Eddig a gyerekjóléti szolgáltatnak volt hatásköre krízis helyzet
esetén az azonnali intézkedés megkezdésére a gyámhivatalnál, az új jogszabályi változás
következtében erre nem lesz majd lehetőségünk.
Pallagi László képviselő:
Ezáltal feladatok fognak elkerülni az Alapszolgáltatási Központtól.
Kelemen Tünde képviselő:
A jelenleg dolgozó Alapszolgáltatási Központban van-e olyan személy, akinek megvan a
végzettsége ahhoz, hogy családterápiát tartson?
Nagy Anett intézményvezető:
Nincsen. Ezek speciális feladatok, ezek konkrétan azért fognak Ózdhoz tartozni. Általában a
kisebb településeken nincsenek ilyen szakemberek.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015.december 31. napját követő ellátásának felülvizsgálat.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015.december 31. napját követő ellátásának felülvizsgálatával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
86/2015.(X.22.) számú határozat
Tárgy: Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015.december 31. napját
követő - ellátásának felülvizsgálata
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a családsegítés, illetve
a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásnak módját, szervezeti kereteit és az alábbi
döntést hozza:
Az önkormányzat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását 2016.
január 1-től a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményén belül egy
szervezeti és szakmai egységben, a család-és gyermekjóléti szolgálat keretein belül kívánja
biztosítani.
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Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

7. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének
pályázati kiírására
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testület korábbi ülésén már beszéltünk róla, hogy ki kell írni a Borsodnádasdi
Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére a pályázatot. Ez az előterjesztés
mellékletét képezi. Amennyiben a képviselő-testület dönt a pályázat kiírásáról, a pályázat a
közigállás portálon megjelenésre kerül, illetve a Borsodnádasd Város honlapján. A beérkezési
határidő 2015. november 30., az elbírálásé 2015. december 18. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György 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?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. 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 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
87/2015.(X.22.) számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének
pályázati kiírása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet pályázatot írja ki a
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
Egyúttal felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert a pályázati kiírás lefolytatására.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: folyamatos
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Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Burai Lajos Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azzal a kéréssel fordul a képviselőtestülethez, hogy 2015. november 7-én roma bált szeretnének szervezni a Borsodnádasdi
Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében, melyhez térítésmentesen kérik rendelkezésükre
bocsájtani a helységet a bál idejére. Én magam részérő támogatom a kérelmet, kérdezem a
testületi tagokat, mi a vélemény?
Kovács Attila képviselő:
Én támogatom a díjmentességet a magam részéről.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat terembérleti kérelmét.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a
Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megrendezésre kerülő Roma Bál
helyszínéül a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár nagytermét térítésmentesen
rendelkezésükre bocsássa, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2015.(X.22.) számú határozat
Tárgy: Roma Bál megrendezése
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megrendezésre kerülő – 2015.
november 7. – Roma Bál helyszínéül a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár
nagytermét térítésmentesen rendelkezésükre bocsájtja.
A képviselő-testület nyomatékosan felhívja a figyelmet a rend fenntartására, az értékek
megóvására, a rendezvény megtartásával kapcsolatos jogszabályok betartására, valamint a
rendezvényt követő takarításra.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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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

Dorkó György
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Pallagi László
jegyzőkönyv hitelesítő

