Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2016. február 11. 17.15 órától – 18.30 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Dorkó György képviselő
Kovács Attila képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Dr. Csuzda Gábor hatósági ügyintéző – jelen van
Érsek Henrietta intézményvezető– jelen van
Nagy Anett intézményvezető – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Sági Tibor és Pallagi László képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Sági Tibor 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 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
pénzügyi irodavezető
2. Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
pénzügyi irodavezető
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3. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

szóló

9/2015.(IX.25.)

4. Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi rendezvény
naptárának elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
intézményvezető
5. Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatás Központ alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
intézményvezető
6. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat 2016. évi költségvetése nagyjából az előző évi bázis számok ismeretében
alakult. A számok tükrében nagy problémát nem kell kezelnünk 2016-ban. A szennyvíz
beruházás fog nagy költséggel járni, a költségvetésben az önereje már szerepel. A
pénzmaradvány terhére próbálunk gazdálkodni. Az ÖNHIKI-s pályázatot az idén is be
szeretnénk adni. A költségvetés sokkal inkább a lehetőségekről szól, a zárszámadás pedig
majd a tényekről. Megkérem a pénzügyi irodavezetőt, tájékoztasson bennünket a
költségvetésről.
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető:
A költségvetésünk megtervezésénél a takarékos gazdálkodás elvét tartottuk szem előtt. Úgy
próbáltuk megtervezni, hogy a költségeink és a bevételeink is minél takarékosabban legyenek
felhasználva. Az önkormányzat és az intézmények a működéshez 249 M Ft-ot fognak kapni
az államtól és ehhez jönnek még a saját bevételeink. A költségvetésünkben hiányt terveztünk,
de ez a hiány orvosolható, mert a költségvetési rendelet azt mondja ki, hogy hiányt a
maradvány terhére lehet tervezni. A kiadások között szerepel olyan tétel is, aminek az
ellentételezésére majd a későbbiekben számíthatunk, ez a közmunkaprogram önereje, ami be
lett tervezve a költségvetésbe. Eddig az államkincstár felé negyedéves bevallási
kötelezettségünk volt, ez mostantól megváltozott, tárgyhónapot követő 20. napjáig meg kell
tenni, tehát minden hónap gazdálkodásáról elszámoltatnak bennünket. Ezt követően jönnek az
esetleges észrevételek.
Pallagi László képviselő:
Szeretném kérni a pénzügyi irodától, hogy zárszámadásnál készítsenek egy olyan táblázatot,
amiben szerepel a tavalyi, a várható és az idei terv. A költségvetésben 17 fő van betervezve.
Ebben benne vannak a hivatalnál dolgozó közfoglalkoztatottak is?
Burkovics Róbert jegyző:
Nincsenek. 11 fő köztisztviselő dolgozik a hivatalban, 14,8 főt finanszíroz az állam.
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Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzatok 95 %-a ma Magyarországon úgy működik, hogy hitelt hitelre halmoz.
Természetesen nem ez a célunk. Szerencsére a pályázatok önerejét meg tudjuk finanszírozni.
Amíg az anyagi helyzetünk lehetővé teszi, harcoljunk azért, hogy ne visszafelé haladjunk,
hanem lehetőség szerint előre. A nagy költségvetés összeállítása előtt az intézmények
összeállítják a saját költségvetésüket, átadják a pénzügyi irodának, ők összedolgozzák, majd
még egy körben egyeztetünk, hogy hol vannak olyan kardinális kérdések, ahol esetlegesen
probléma lehet. Van-e kérdés, hozzászólás?
Pallagi László képviselő:
205 M Ft hiánnyal van megtervezve a költségvetés. Ebben van 122 M Ft fejlesztés, a többi az
működési hiány. Úgy ne tervezzünk működési hiányt, hogy túltervezzük a bért. A
közmunkaprogrammal kapcsolatban beszéltünk a közfoglalkoztatási irodavezetővel és abban
maradtunk, hogy nem a teljes közfoglalkoztatás irányába mozdulunk el.
Kormos Krisztián polgármester:
Legalább 15 olyan visszatérő közfoglalkoztatottunk van, akinek nincsen semmilyen
jövedelme. Amíg önerőt nem igényel a közfoglalkoztatási pályázat, addig azt javaslom, hogy
a maximális közfoglalkoztatás irányába kell elmozdulni, mert ezzel a szociális kiadásainkat
kordában tudjuk tartani. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének elfogadását.
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 2016. évi költségvetésének elfogadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
Borsodnádasd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Kormos Krisztián polgármester:
Ez az előterjesztés a költségvetéshez kapcsolódik. Az önkormányzatoknak az adósságot
keletkeztető ügyleteikből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegét határozatban kell meghatározni. Ebben a táblázatban a fizetési
kötelezettségünk 0 Ft. 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 adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítását.
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 Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyeletiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2016.(II.11.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
Borsodnádasd Város 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.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2015.(IX.25.) önkormányzati
rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A tavalyi évben a képviselő-testület megalkotta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló önkormányzati rendeletet, amit módosítani szükséges, mert a 60 literes edényzetek
igénybevételére vonatkozó szabályok megváltoztak. A jogszabály lehetővé teszi a
szüneteltetést, az üdülőingatlanokra vonatkozó 50 %-os díjkedvezményt, illetve az egyfős
háztartásoknak járó 60 literes edényzet utáni díjfizetési lehetőséget. Ezekben az esetekben a
kedvezmény összegét nem kell a szolgáltató felé megtérítenie az önkormányzatnak. Van-e
kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
Nagyon sok egyfős háztartás van Borsodnádasdon. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ők
automatikusan megkapják a kedvezményt, de kérelmezniük kell. Ezzel kapcsolatban
technikailag kihez forduljanak?
Dr. Csuzda Gábor hatósági ügyintéző:
A szolgáltatónál kell kezdeményezni.
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Sági Tibor alpolgármester:
Egy eljárás rendet kell kialakítani, úgyis az önkormányzatnál fognak érdeklődni a lakosok.
Legyünk erre felkészülve.
Dr. Csuzda Gábor hatósági ügyintéző:
Először el kell készíteni egy táblázatot, egy kimutatást, melyben szerepelnek az egyfős és
kétfős háztartások. Amikor elkészül a kimutatás, mi azt átküldjük a szolgáltatónak.
Kormos Krisztián polgármester:
Szórólap formájában fogjuk a lakosságot tájékoztatni.
Pallagi László képviselő:
Mennyivel támogatja az önkormányzat a lakosságot a szemétszállításban?
Dr. Csuzda Gábor hatósági ügyintéző:
Tavalyi évben 11 M Ft-tal támogatta, az idén a felére csökkent, 5,5 M Ft-tal támogatja az
önkormányzat a lakossági szemétszállítást.
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
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2015.(IX.25.) önkormányzati 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
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
9/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi rendezvény naptárának
elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A 2016. évi rendezvénynaptár elkészült, az előterjesztés mellékletét képezi. Orbán József
Nádasd Településekért Közalapítvány elnöke hívott a Nádasd Települések Találkozójával
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kapcsolatban. Az idei évben Borsodnádasdon lesz ez megrendezve. A konkrét időpont még
nem ismert, azt tudjuk, hogy nem egyidőben lesz megtartva a Molnárkalács Fesztivállal, ez
volt Elnök Úr kérése.
Sági Tibor alpolgármester:
Javaslom, hogy rendezzünk egy nagy városi gyereknapot az idén. Lehetne egyeztetni az
iskola pedagógusaival. Ez az anyag nekem jobban tetszik a korábbi évek rendezvény
naptárainál. Az volna a kérésem, hogy hallowenkor ne a hősi emlékmű előtt legyen a
rendezvény, adjuk meg a tiszteltet.
Érsek Henrietta intézményvezető:
A Hallowen Party nem az önkormányzat rendezvénye, hanem A Jövő Borsodnádasdjáért
Egyesületé.
Sági Tibor alpolgármester:
Beszéljétek meg az egyesülettel ezt a dolgot, van még sok helyszín a településen, ahol ezt
meg lehet rendezni.
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 2016. évi rendezvény naptárának elfogadását.
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 2016. évi rendezvény naptárának elfogadásával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2016.(II.11.) számú határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi rendezvény naptára
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Közösségi Ház és Könyvtár 2016.évi rendezvény naptárát a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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5. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatás Központ alapító okiratának
módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A Magyar Államkincstártól észrevétel érkezett az Alapszolgáltatási Központ alapító
okiratával kapcsolatban, ezért szükséges módosítani. Az intézmény működése biztosított,
azonban a jogszabályi kötelezettségünknek eleget kell tenni. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2016.(II.11.) számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítását jóváhagyja.
A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a módosítás
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetésében járjon el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Egyebek
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének
minden képviselő és a polgármester a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben
2016. január 31. napjáig eleget tett.
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Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy az Országos Mentő Szolgálattól megkerestek
bennünket, mentési pontot szeretnének kialakítani Borsodnádasdon. Ez azt jelenti, hogy egy
mentő gépjármű, személyzettel Borsodnádasdon mentési szolgálatot látna el. Ezáltal a
mentési biztonság növekedni fog és a kivonulási idő drasztikusan le fog csökkeni, hiszen a
településen lesz állandó jelleggel egy mentő autó. Tegnapi nap voltak itt a Mentő Szolgálat
munkatársai, három helyszínt néztünk meg, a tűzoltó szertárat, a falusi rendelőt és a telepi
rendelőt. Ők ezt már szeretnék áprilistól indítani. Jelen álláspont szerint a falusi rendelő tűnik
a legideálisabbnak. A rezsiköltségbe természetesen beszállna a Mentő Szolgálat, a bérleti
díjról még beszélnünk kell. Köszöntöm ülésünkön Kósa Lajosné borsodnádasdi lakost,
átadnám a szót.
Kósa Lajosné:
Azzal a kérdéssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy a településrendezési tervet
mikor fogják módosítani? Én már voltam ezzel kapcsolatban Önöknél, nekem ez visszatérő
problémám. Mint azt tudják, én a PLES Zrt. mellett lakom és az ingatlanunk ipari övezetté lett
nyilvánítva. Azt szeretném, hogy az ingatlanom lakóövezeti besorolású legyen.
Kormos Krisztián polgármester:
A mi célunk az, hogy a település fejlődjön. A képviselő-testület a mai nap tárgyalta a
költségvetését, mely tartalmazza a településrendezési terv elkészítésének a költségét. A
képviselő-testület a rendezési tervet elfogadja, de nem mi készítjük. Szakemberek készítik és
semmilyen garancia nincsen arra, hogy a szakemberek úgy ítélik meg, hogy az Önök
ingatlana lakóövezeti besorolású lesz. Ezt majd azok az egyeztetések fogják eldönteni,
amelyeket a lakosokkal közösen fognak a szakemberek - akik ezt a rendezési tervet elkészítik
- lefolytatni. A rendezési terv 8 elemet tartalmaz, ezek az elemek bonyolultak. Én továbbra is
türelmet szeretnék kérni Önöktől. Nem kizárólagosan az Önök kérése alapján készíttetjük el a
rendezési tervet, hanem ez a település közös érdeke. A terület, ahol laknak, az 1980-as évektől
iparterület. Tervezőt kell megbízni, 17 szakhatóságot kell megkeresni, az ő véleményezésüket
meg kell várni. Ezt mi már 2010-ban szerettük volna elkészíttetni, viszont folyamatosan
változnak a végrehajtási rendeletek.

Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester a nyílt
ülést bezárta, zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Pallagi László
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Sági Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

