Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2016. augusztus 23. 17.00 órától – 19.00 óráig a
Képviselő-testület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Kormos Krisztián polgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető –jelen van
Sólyom Sándor - jelen van
Érsekné Tokár Diána – jelen van
Sági Tibor alpolgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dorkó György és Kovács Attila 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, Dorkó György és Kovács Attila képviselőket
jegyzőkönyv hitelesítőknek választotta.
Sági Tibor alpolgármester:
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra. Egyetért-e az
elhangzott javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére
érkezett pályázat elbírálására
Előterjesztő: Sági Tibor alpolgármester
2. Egyebek
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére
érkezett pályázat elbírálására
Sági Tibor alpolgármester:
Köszöntöm testületi ülésünkön Sólyom Sándort, aki egyedüli pályázó volt a Borsodnádasdi
Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére. Kérdezem Sólyom Sándort,
igényt tart-e arra, hogy a pályázatát a testület zárt ülésen tárgyalja?
Sólyom Sándor:
Én is köszöntöm a Tisztelt Képviselőket. Nem tartok igényt a zárt ülésre.
Sági Tibor alpolgármester:
A pályázat elbírálására létrehozott Ideiglenes Bizottság megtárgyalta Sólyom Sándor
pályázatát, megkérem Pallagi László bizottsági elnök urat, tájékoztassa a testületet a
döntésről.
Pallagi László képviselő:
Az Ideiglenes Bizottság megtárgyalta Sólyom Sándor pályázatát, befogadásra javasolja a
képviselő-testület felé olyan szempontból, hogy a pályázat mind szakmai, mind pedig jogi
szempontból megfelelő, a kiírási feltételeknek megfelel. Szakértői vélemény is készült az
anyagról, a szakértő véleménye is hasonló, a pályázatot befogadhatónak minősíti.
Sági Tibor alpolgármester:
Kérdezem Sólyom Sándort, van-e a pályázatához szóbeli kiegészítése?
Sólyom Sándor:
Sajószentpéteren lakom, 50 éves vagyok, amint a pályázatomból kiderül, munkám nagy részét
a közművelődésben töltöttem, 30 éves munkaviszonnyal rendelkezem. Néhány év pedagógiai
év van mögöttem, a többi kulturális jellegű. Dolgoztam a Kazincbarcikai Művelődési
Központban, Sajószentpéteren a Művelődési és Sportközpontnak voltam az igazgatója,
Sajóvárkonyon a Művelődési Könyvtár és Sportközpont igazgatója, jelenleg iskolában
dolgozom Szendrőlábon tanítóként. Igyekeztem minél inkább tájékozott lenni a települést
illetően, nagyon sok jó dolgot látok a településen, elsősorban a Molnárkalács Fesztivál egy
kiemelkedő rendezvény a városban, adventi rendezvény sorozat és még sorolhatnám. Aktív
civil élet folyik Borsodnádasdon, az önkormányzat aktívan támogatja is őket. Úgy látom,
hogy szakkörök nem igazán vannak, ebben szeretnék előrelépést. A könyvtár állományát
megfelelőnek tartom, talán lehetne nagyobb az olvasói létszám. Az intézmény nem sok fővel
működik, amit nem tartok tragikusnak, hiszen dolgoztam több helyen, ahol kevés létszámmal
működtünk. Nagyjából ennyit mondanék, az anyagomban részletesen leírtam magamról
mindent. Kérdés esetén állok rendelkezésre.
Sági Tibor alpolgármester:
Köszönjük a tájékoztatást, kinek kérdése van, kérem jelezze.
Kelemen Tünde képviselő:
Hogyan képzeli el Sajószentpéterről az intézményvezetői feladatok ellátását, hiszen igen nagy
a távolság a két település között? A kultúrában nincsen kötött munkaidő, ez egy olyan feladat,
ahol akár hétvégén is dolgozni kell.
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Sólyom Sándor:
Én Sajószentpéteren élek születésem óta. Nagyjából 50 km távolságra lehet, úgy gondolom,
hogy nem a világ vége, megoldható lenne a bejárásom. Amennyiben a pályázatom pozitív
elbírálásban részesül, esetlegesen a Borsodnádasdra költözés is szóba jöhet.
Kelemen Tünde képviselő:
A pályázatából a családi állapotára nem derül fény.
Sólyom Sándor:
Házas vagyok, van két nagykorú gyermekem.
Pallagi László képviselő:
Mi az oka annak, hogy jelenleg tanítóként dolgozik és nem a kultúrában?
Sólyom Sándor:
Sárospatakon végeztem a tanítóképző főiskolán, alsó tagozaton dolgozhatok, felsőben nem.
Én igazából a kultúrában szeretek dolgozni, egy most egy kényszerhelyzet.
Sági Tibor alpolgármester:
Aki egy másik településről pályázik az valahol előnyben is van és hátrányban is. Előnyben
van azért, mert kívülről tudja látni a településen lévő pozitív és negatív dolgokat, amelyek
számunkra tanulságosak lehetnek. A pályázatnak negatív hatása pedig az információ hiány,
ami abból adódik, hogy nem a településen él. Én ezt a távolságot nehezményezem. Van-e
kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Titkos szavazást szeretnék kezdeményezni, egyetért-e
a képviselő-testület Sólyom Sándor pályázatának elbírálására titkos szavazás elrendelésével,
illetve a Szavazatszámláló Bizottság létrehozásával, a bizottság elnökévé Pallagi Lászlót,
tagjaivá Kelemen Tünde és Dorkó Györgyöt javaslom, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
75/2016.(VIII.23.) számú KT határozat
Tárgy: Titkos szavazás lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottság létrehozása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat elbírálását
titkos szavazás keretében dönti el, melyre Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre az alábbiak
szerint:
Pallagi László – elnök
Kelemen Tünde – képviselő
Dorkó György – képviselő
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
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Sági Tibor alpolgármester elrendeli a titkos szavazást, majd megkéri Pallagi
László elnököt, hogy ismertesse a Szavazatszámláló Bizottság által hozott
döntés eredményét.
Pallagi László képviselő:
A szavazás eredményes volt. A szavazó urnában 5 darab érvényes szavazólap volt. A
Szavazatszámláló Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal Sólyom Sándor pályázatát
elutasította.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület Sólyom Sándor
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat
elutasításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
76/2016.(VIII.23.) számú KT határozat
Tárgy: Sólyom Sándor intézményvezetői pályázatának elutasítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Sólyom Sándor
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére benyújtott
pályázatát elutasítja.
Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal

Sági Tibor alpolgármester:
Köszönöm Sólyom Sándor Úrnak a részvételt, további sikereket kívánunk a munkájához.

Sági Tibor alpolgármester 5 perc szünetet rendel el.
Sági Tibor alpolgármester:
A Közösségi Ház és Könyvtár nem működhet intézményvezető nélkül, én javaslatot szeretnék
tenni arra vonatkozóan, hogy jelenleg is az intézményben dolgozó Érsekné Tokár Diát, 6
hónap próbaidőre bízzuk meg az intézmény vezetésével. Neki megvan a végzettsége a feladat
ellátásához, szakmai tapasztalattal rendelkezik, hiszen 2015. május 1-től dolgozik az
intézményben. Korábban egyeztettünk Diával, elvállalná az intézmény ideiglenes vezetését,
vannak elképzelései. Köszöntöm ülésünkön Érsekné Tokár Diát, mondja el az elképzeléseit az
intézmény vezetésével kapcsolatban. Kéri-e a zárt ülésen történő tárgyalást.?
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Érsekné Tokár Diána:
Én is köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet. nem kérem zárt ülésen tárgyalni.
Pallagi László képviselő:
Az intézmény eddigi tevékenységét hogyan értékelnéd?
Érsekné Tokár Diána:
Köszöntöm a Tisztelt Képviselőket. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi intézményvezető
szakmához illő végzettsége hiányzott a feladat megfelelő ellátásához. Sokszor nem tudta a
város érdekeit szem előtt tartani. Voltak rendezvények, ahol nekem más elképzeléseim voltak,
másképp bonyolítottam volna le őket. Több közösség építő program, gyerekprogram,
családbarátabb koncertek kellenének, utcabált lehetne szervezni, ahol együtt tudnának lenni
az emberek. Szeretnék gyerek néptánccsoportot, akik a városi szüreti felvonuláson fel
tudnának lépni. Az, hogy a kötelező rendezvényeket megszervezzük, az nem kulturális élet,
úgy gondolom.
Kelemen Tünde képviselő:
Azok a rendezvények, amelyek valóban eszmei mondanivalókat hordoznának, azokon nem
jelennek meg, viszont azokon, amelyeket az ott dolgozók rendeznek saját ízlésüknek
megfelelően, azokon pedig szinte teljes létszámmal ott vannak. Ezzel a helyzettel kellene
kezdeni valamit.
Érsekné Tokár Diána:
Elsősorban a gyerekeket kellene megfogni, sok olyan program kellene, amelyekbe a
gyerekeket be lehetne vonni.
Kelemen Tünde képviselő:
Ez nagy átgondolást igényel. Hogyan irányítanád a munkát a közösségi házban?
Érsekné Tokár Diána:
Nagyon fontosnak tartom, hogy minden nap elején ki legyen adva a dolgozók részére a napi
teendő, a napi feladat. Csak így lehet aktívan tevékenykedni.
Sági Tibor alpolgármester:
Javaslom, hogy a Közösségi Házban dolgozóknak legyen munkanaplója, melyben a napi
teendők rögzítve lennének.
Dorkó György képviselő:
Mi az elképzelés a lakosság megszólítását illetően?
Érsekné Tokár Diána:
Ez nagyon nehéz feladat, hiteles, szorgalmas munkával. Nagyon fontos a személyes
megszólítás. Változatos programokat kell rendezni. Városi szavalóversenyt szerveztünk az
idén, ami nagyon sok gyereket, ezáltal szülőt vonzott ide. Szeptemberben mesemondó
versenyt szeretnék.
Sági Tibor alpolgármester:
Szeretném kérni, hogy szeptembertől havi rendezvény terv legyen, amiben részletesen le van
írva, hogy az aktuális hónapban mi a program, amiről széles körben tájékoztatni kell a
lakosságot. Van-e kérdés, hozzászólás?
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Sági Tibor alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Érsekné Tokár Diána Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
megbízását.
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület Érsekné Tokár Diána
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezetői megbízásával és
hogy a magasabb vezetői pótlékát a vonatkozó törvény alapján 45.000 Ft/hó összegben
állapítsuk meg, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2016.(VIII.23.) számú KT határozat
Tárgy: Érsekné Tokár Diána Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
megbízása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával 2016. szeptember 1.
napjától 2017. február 28. napjáig Érsekné Tokár Diána intézményi alkalmazottat bízza meg,
magasabb vezetői pótlékát a 150/1992. Korm. rendelet alapján 45.000 Ft/hó összegben
állapítja meg.
A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: alpolgármester

Egyebek
Javaslat a BLASE támogatási kérelmének elbírálására
Sági Tibor alpolgármester:
Tankó Roland Elnök Úr jelezte, hogy bár szeretett volna itt lenni az ülésünkön, sajnos
halaszthatatlan ügyei miatt nem tudott eljönni. Levelet írt az önkormányzat részére, melyben
részletesen leírja az egyesület költségeit, ezt a levelet kiküldtük a képviselők részére is. Van-e
kérdés, hozzászólás?
Pallagi László képviselő:
Javaslom a 2017. évi támogatás terhére 1.500.000 Ft-ot biztosítsunk az egyesület részére.
Sági Tibor alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja részére a Borsodnádasdi
Labdarúgó Sportegyesület támogatását a 2017. évi támogatás terhére. Javasolom, hogy a
szeptemberi ülésre hívjuk meg az Elnök Urat az egyesület további működését átbeszélni.
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Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a
Borsodnádasdi Labdarúgó Sportegyesület részére a 2017. év támogatás terhére 1.500.000 Ftot biztosítsunk, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
78/2016.(VIII.23.) számú KT határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Labdarúgó Sportegyesület támogatás kérésének elbírálása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Borsodnádasdi
Labdarúgó Sportegyesület kérelmét és döntött abban, hogy 1.500.000 Ft működési költséget
előfinanszíroz a 2017. évi támogatás terhére.
Felelős: polgármester, alpolgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Javaslat Szociális Szövetkezetben való tagságra, és javaslat az OFA – „Fókuszban
az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek támogatási program”
tárgyú pályázat keretében való foglakoztatáshoz hozzájárulásra
Sági Tibor alpolgármester:
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. pályázati felhívást tett közzé
„Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek” címmel. A
program célja új, fenntartható munkahelyek létrehozása a szociális szövetkezetek
tevékenységének, működésének támogatásával. A támogatás minimum 5 fő foglalkoztatásba
vont személy után igényelhető. Az 5 fő közül legalább 2 főnek szövetkezeti tagnak kell
lennie. A támogatott időszaknak minimum 30 hónapot el kell érnie a foglalkoztatás
tekintetében. Az önkormányzatnak kötelezően tagja kell, hogy legyen a szövetkezetnek.
Személyenként adnak 7,5 M Ft-ot, abból lejön a bér, nagyjából 12 M Ft az az összeg, amit a
dologi kiadásokra lehet fordítani. A támogatotti időszak letelte után további 18 hónap
foglalkoztatást kell vállalni. A molnárkalácsot lehetne ebbe belevonni. Kérdés az, hogy a
négy év alatt a 12 M Ft befolyik-e a molnárkalácsból, vagy sem.
Burkovics Róbert jegyző:
Jelen pillanatban a Molnárkalács Házban dolgozók közfoglalkoztatottként vannak
alkalmazva. Versenypiaci alapra szeretnénk helyezni a molnárkalácsot, több helyen áruljuk,
kiskereskedők részére adtunk már el, a COOP-nak, árulunk az ózdi piacon is. Ahhoz, hogy a
pályázatot összeállítsuk, be kell jegyezni a szövetkezetet, van egy 10 Milliárd Ft körüli keret,
ez szeptemberben lezár, viszont 2017. márciusban újra nyit és azt hiszem év végéig lehet
beadni. Viszont ha a keret kimerül, nincs miről beszélni.
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Sági Tibor alpolgármester:
Utána kell járni annak is, hogy a jelen pillanatban közfoglalkoztatottként molnárkalács házban
dolgozók belépnének-e a szövetkezetbe. Nagyon sok nyitott kérdés merül fel ezzel
kapcsolatosan, vizsgáljuk meg ezt alaposabban és egy későbbi időpontban tárgyaljuk újra. A
pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és döntött abban, hogy a Szociális Szövetkezet
létrehozását egy későbbi időpontban újratárgyalja.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a Szociális
Szövetkezet létrehozását a testület egy későbbi időpontban újratárgyalja, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
79/2016.(VIII.23.) számú KT határozat
Tárgy: Szociális Szövetkezet létrehozásának újratárgyalása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Szociális
Szövetkezet létrehozásával kapcsolatos döntést egy későbbi időpontban újratárgyalja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: alpolgármester

Egyebek
Javaslat a Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola termeinek bérbe adására a
Báthori István Gimnázium részére, valamint a bérleti szerződés módosítására
Sági Tibor alpolgármester:
Az önkormányzat 2007-ben bérleti szerződést kötött a SZILTOP Kht-vel az iskolaépület
együttes bérbeadását illetően, a hozzátartozó udvarral együtt a Báthori István Gimnázium
oktatási tevékenységeinek céljaira. A bérlő 2009-ben átalakult, jogutódja a SZILTOP
Nonprofit Kft., aki a 2016/2017-es tanévben újra szeretne oktatási tevékenységet végezni az
iskola épületében. Az időközben bekövetkezett változások miatt vált szükségessé a felek
közötti bérleti szerződés módosítása. A bérleti szerződés 2016. szeptember 1. napjától 2017.
augusztus 31. napjáig tartana, induló osztályonként 247.600 Ft a bérleti összeg.
Burkovics Róbert jegyző:
Egyeztetünk Igazgató Asszonnyal, támogatja a bérleti szerződés módosítását.
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Sági Tibor alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola termeinek bérbe adását a Báthori István
Gimnázium részére, valamint a felek közötti bérleti szerződés módosítását.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Borsodnádasdi Móra Ferenc
Általános Iskola termeinek bérbe adásával a Báthori István Gimnázium részére, valamint a
felek közötti bérleti szerződés módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80/2016.(VIII.23.) számú KT határozat
Tárgy: a Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola termeinek bérbe adása a Báthori
István Gimnázium részére, valamint a felek közötti bérleti szerződés módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Móra Ferenc Általános Iskola termeit bérbe adja a SZILTOP Oktatási Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2011 Budakalász, Erdőhát utca 84.;
cégjegyzékszám: Cg. 13-09-125201; adószám: 18081802-2-13; képviselő: Molnár Emese
ügyvezető) részére.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Bérleti szerződés módosítása c. dokumentum
aláírására.
Felelős: alpolgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Javaslat a Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület terembérleti kérelmének elbírálására
Sági Tibor alpolgármester:
A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület kérelemmel fordult az önkormányzat felé, mely szerint
2016. december 31. napján szilveszteri bált szeretnének rendezni a Közösségi Házban, a
termet térítésmentesen kérik az egyesület rendelkezésére bocsájtani. A Közösségi Ház
intézményvezetésével Érsekné Tokár Diánát bíztuk meg, kérdezzük meg tervez-e ő abban az
időpontban valamit az intézményben, nyilatkoztassuk le, azt követően tájékoztassuk az
egyesületet. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és döntött A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület
terembérleti kérelmét illetően.
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Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület A
Borsodnádasdjáért Egyesület terembérleti kérelmével, kéri kézfelnyújtással jelezze.

Jövő

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
81/2016.(VIII.23.) számú KT határozat
Tárgy: A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület terembérleti kérelme
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy támogatja a Jövő
Borsodnádasdjáért Egyesület kérelmét, miszerint 2016. december 31-én a Borsodnádasdi
Közösségi Ház és Könyvtár épületét ingyenesen rendelkezésre bocsátja a Szilveszteri Bál
megrendezéséhez, amennyiben a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár erre az időpontra
és helyszínre programot nem szervez.
A Közösségi Ház és Könyvtár megbízott igazgatója 2016.12.31. napjára eső rendezvényre
vonatkozó nyilatkozatának határideje: 2016.08.30.
Felelős: alpolgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Javaslat a Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület ingyenes közterület használati
kérelmének elbírálására
Sági Tibor alpolgármester:
Még egy kérelmet írt az egyesület az önkormányzat részére, melyben tájékoztat bennünket
arról, hogy „Bolhapiac” céllal ingyenes területhasználatba kérnék tőlünk a Közösségi Ház és
Könyvtár előtti burkolt területet, vagy a Munkácsy út Köztársaság úttól a Nádasd Fitness-ig
eső útszakaszt. Én a Közösségi Ház előtti területet semmiképpen nem javaslom, hiszen ott
van a Hősi Emlékművünk és a Munkácsy utcát sem. Én fogom kezdeményezni az emlékmű
védetté nyilvánítását. Én a hivatal mögötti parkolót, vagy a piacteret támogatom.
Pallagi László képviselő:
Ha van rá igény, támogassuk, én személy szerint jó ötletnek tartom.
Sági Tibor alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
önkormányzati terület ingyenes használatba adásával.
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Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az önkormányzati
terület ingyenes használatba adásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2016.(VIII.23.) számú KT határozat
Tárgy: Önkormányzati terület ingyenes használatba adása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy A Jövő
Borsodnádasdjáért Egyesület (3672 Borsodnádasd, Petőfi tér 1.) kérelmére, a szervezet által
rendezett „Bolhapiac” célra, annak helyszínéül szolgáló önkormányzati tulajdonú területet
ingyenesen rendelkezésre bocsátja az alábbi feltételekkel:
1. A Borsodnádasd Város Önkormányzata a ”Bolhapiac” helyszínéül két területet jelöl
meg:
a)
Piactér (Hrsz 668/5), vagy
b)
a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal – Közösségi
Ház és Könyvtár, épülettömbje és a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási
Központ közötti parkoló terület. (Hrsz 1597)
2. A helyszínek közül A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület maga határozza meg, hogy
melyiket kívánja igénybe venni, melyet előzetesen 6 hónap időtartamra kell
bejelentenie a Polgármesteri Hivatalban.
3. A terület „Bolhapiac” célra való használatának rendszeressége: 1 alkalom/hó.
4. A terület használatba adásának időtartama: 6 hónap, mely kérelemre
meghosszabbítható.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: alpolgármester

Egyebek
Javaslat a TOP-5.1.2-15 kódszámú felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára
Sági Tibor alpolgármester:
Testületi döntés szükséges a csatlakozásunkról a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a
Nyugat-Borsodi térségben ” pályázathoz, annak érdekében, hogy a térségi munkaerőpiac
bővüljön, az egyes célcsoportok képzése megvalósuljon, a foglalkoztatási programok
teljesüljenek. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
TOP-5.1.2-15 kódszámú felhívással kapcsolatos döntést.
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Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a TOP-5.1.2-15
kódszámú felhívással kapcsolatos döntéssel, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
83/2016.(VIII.23.) számú KT határozat
Tárgy: TOP-5.1.2-15 kódszámú felhívással kapcsolatos döntés
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a TOP-5.1.2-15
kódszámú, a helyi foglalkoztatási együttműködésekre vonatkozó felhívás alapján a térség
emberi erőforrásainak fejlesztése, a foglalkoztatás ösztönzése és a társadalmi
együttműködések támogatása érdekében csatlakozni kíván a Putnok Város Önkormányzata
mint konzorcium vezető által beadásra kerülő „Helyi foglalkoztatási együttműködések a
Nyugat-Borsodi térségben ” pályázathoz, annak érdekében, hogy a térségi munkaerőpiac
bővüljön, az egyes célcsoportok képzése megvalósuljon, a foglalkoztatási programok
teljesüljenek.
Az szándéknyilatkozattal csatlakozó önkormányzat elő kívánja segíteni az Európa 2020
Stratégia által a foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulását.
A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármester a csatlakozáshoz kapcsolódó
dokumentációk aláírására.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: alpolgármester

Egyebek
Javaslat Erdélyi Gábor bemutató könyv kiadás támogatási kérelmének elbírálására
Sági Tibor alpolgármester:
Erdélyi Gabi bácsi kérelemmel fordult az önkormányzat felé, hogy az elmúlt évtizedekben
készített alkotásait bemutató cewe fotókönyv formájában szeretné kiadni, ehhez kér tőlünk
anyagi segítséget. A településen több tucatnyi fafaragást készített, amelyek Borsodnádasd
intézményeiben, közterületeken láthatóak. Gabi bácsi az önkormányzat részére is fog adni a
könyvéből. Javaslom, hogy 100.000 Ft-tal támogassuk a könyv kiadását. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Erdélyi Gábor könyvkiadásának támogatását.
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Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület Erdélyi Gábor könyv
kiadásának támogatásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
83/2016.(VIII.23.) számú KT határozat
Tárgy: Erdélyi Gábor könyv kiadásának támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Erdélyi Gábor
cewe fotókönyvének kiadását 100.000 Ft összeggel támogatja.
A képviselő-testület felhatalmazza a alpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: alpolgármester
Határidő: értelemszerűen

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

k.m.f.

Sági Tibor
alpolgármester

Dorkó György
jegyzőkönyv hitelesítő
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jegyző

Kovács Attila
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