Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2016. szeptember 29. 17.00 órától – 19.00 óráig a
Képviselő-testület nyílt 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
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető –jelen van
Szántó Erika hatósági ügyintéző - jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Szkálosi László – jelen van
Puporka Xénia – 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 Dorkó György
képviselő-társakat. 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, Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Dorkó György
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek
önkormányzati rendelet előzetes megtárgyalására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

megállapításáról

szóló

2. Javaslat „Borsodnádasd településrendezési eszközeinek felülvizsgálata” tárgyban, a
tervező kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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3. Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó pályázatban való részvételére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
4. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához
történő csatlakozásra, valamint a 2017. évi fordulójában önkormányzati támogatás
keretösszegének meghatározására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
5. Javaslat a 431/2 hrsz-ú földterület tartós bérbeadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
6. Szóbeli tájékoztató a Borsodnádasdi Molnárkalács Ház működéséről
7. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek
önkormányzati rendelet előzetes megtárgyalására

megállapításáról

szóló

Kormos Krisztián polgármester:
Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény alapján a települési önkormányzat képviselőtestülete rendeletben állapítja meg az egészségügyi alapellátások körzeteit. A háziorvosi
ügyeleti ellátás tekintetében a körzethatárt Borsodnádasd, Arló, Járdánháza és
Borsodszentgyörgy közigazgatási határaiban szükséges megállapítani. Az iskola egészségügyi
ellátás körzethatárát a Móra Ferenc Általános Iskola, valamint a Borsodnádasdi Mesekert
Óvoda intézményekben állapíthatja meg a testület. A Kormányhivataltól megkeresés érkezett
a rendelet megalkotását illetően, előzetes döntést kell hoznunk, a rendelet tervezet az
előterjesztés mellékletét képezi. Ki kell kérni a három érintett település véleményét is, az ő
jóváhagyásuk is szükséges a rendelet megalkotásához.
Burkovics Róbert jegyző:
A rendelet tervezetet megküldtük véleményezés céljából a Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézet részére és a társtelepülések hozzájárulása céljából.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére az
egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
újratárgyalását a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményezésének megküldése után,
illetve a társtelepülések hozzájárulását követően.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet véleményének megküldése után és a társtelepülések hozzájárulását
követően a rendeletet újratárgyalja, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
85/2016.(IX.29.) számú KT határozat
Tárgy: Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló előterjesztés megtárgyalása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi
alapellátásról szóló előterjesztést és felhatalmazza a polgármestert, hogy ezt küldje meg a
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére a rendelet tervezet véleményezése és a
társtelepülések hozzájárulása céljából.
A képviselő-testület a vélemények beszerzését követően tárgyalja a rendelet elfogadását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat „Borsodnádasd településrendezési eszközeinek felülvizsgálata” tárgyban, a
tervező kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Borsodnádasd településfejlesztési és településrendezési eszközei 2004-2005-ben készültek,
melyet a testület azóta már többször módosított. Az önkormányzat szándékát fejezte ki a
településrendezési terv módosítására az év eleji költségvetés tervezésekor és el is különített
erre a célra pénzösszeget. A Kormányhivatal átfogó vizsgálatot végzett az önkormányzatok
építésügyi tárgyú rendeleti tekintetében és indítványozta ezek felülvizsgálatát. A testület
határozatot hozott egy korábbi ülés alkalmával a településrendezési eszközök
felülvizsgálatáról, felhatalmazta a polgármestert a tervező kiválasztására, a javaslatok
kidolgozására. A hivatal több ajánlatot kért egyes tervezőktől, mely az előterjesztésben
megtalálható. Mi a véleménye a testületnek?
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető:
A képviselő-testület 15 M Ft-ot különített el a költségvetésben erre a célra. Az anyagból
kiderül, hogy bővel beleférünk a költségekbe. A zöld város nevű projekt keretében van
lehetőség arra, hogy az integrált városfejlesztési stratégiánkat pályázatba bevonjuk, így annak
a résznek a díja akár díjmentes is lehet, amennyiben nyer a pályázat. Többféle eljárás rendben
lehet a rendezési tervet elkészíttetni és jóváhagyatni. Kifejezetten kértem, hogy a teljes
eljárásban, a teljes város közigazgatási területére erre vonatkozó mindenféle jogszabályokat és
lehetőségeket vizsgáljanak meg. Ez eltarthat egy fél évig is akár, de egy év is lehet, mire
hatályba tudjuk léptetni az új rendezési terünket. Jogszabály írja elő, hogy kötelezően
alkalmazandó a rendezési terv tervezése során települési főépítész, akit az önkormányzat bíz
meg és független a tervezőtől.

4
Pallagi László képviselő:
Miután elkészül a településrendezési terv szeretném tudni a tényleges költséget, amit
hasonlítsunk majd össze a jelen előterjesztésben lévő ajánlattal.
Kormos Krisztián polgármester:
Minden ajánlatot adó jó referenciával rendelkezik. A Régió Kft. adta a legkedvezőbb
ajánlatot, én ezt javaslom kiválasztásra. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket?
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testült számára a
„Borsodnádasd településrendezési eszközeinek felülvizsgálata” tárgyban, a Régió Kft. tervező
kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Borsodnádasd településrendezési eszközeinek felülvizsgálata” tárgyban, a Régió Kft, mint
tervező kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
86/2016.(IX.29.) számú KT határozat
Tárgy: „Borsodnádasd településrendezési eszközeinek felülvizsgálata” tárgyban, a tervező
kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a város
településrendezési eszközeit felülvizsgálja, melyhez a Településfejlesztési Koncepció (TK),
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS), Településszerkezeti Terv (TSZT), Helyi Építési
Szabályzat (HÉSZ) felülvizsgálatával/elkészítésével, valamint az ezekhez szükséges
megalapozó- és egyéb vizsgálatok, hatástanulmányok, partnerségi egyeztetések, tervezői
feladataival az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Régió Városépítészeti és
Műemléki Tervező Kft-t ( 3530 Miskolc, Papszer u. 20.) bízza meg.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a településtervezői szerződés megkötésére,
és a felülvizsgálat során szükséges döntési javaslatok kidolgozására.
Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen
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3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó pályázatban való részvételére
Kormos Krisztián polgármester:
A belügyminisztérium az idén is pályázatot hirdet az 5000 fő lakosságszámot meg nem
haladó települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó támogatására.
A településünk 778 m3 keménylombos tüzifát igényelhet. A járulékos költségeket az
önkormányzatnak kell vállalnia. A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti,
amelyik a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés feltételeit rendeletben szabályozza. A
pályázat benyújtási határideje 2016. szeptember 30. A tüzifa kiosztásának legkésőbb 2017.
február 15. napjáig meg kell történnie, a pénzügyi elszámolásnak 2017. március 31. Tavalyi
évben 182 m3 –re kaptunk támogatást, ennyit osztottunk szét a lakosság között. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Város Önkormányzata szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó pályázatban
való részvételét.
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 által szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó
pályázat benyújtásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
87/2016.(IX.29.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzata által szociális célú tűzifa támogatáshoz
kapcsolódó pályázat benyújtása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a szociális célú
tűzifa támogatás pályázatának benyújtását támogatja és vállalja a támogatáshoz kapcsolódó
pályázati kiírásban foglalt feltételeket.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához
történő csatlakozásra, valamint a 2017. évi fordulójában önkormányzati támogatás
keretösszegének meghatározására
Kormos Krisztián polgármester:
Az idén is szeretnénk a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához
csatlakozni, mely önkéntes. Már évek óta folyamatosan csatlakozunk a pályázati rendszerhez.
30 fő körüli pályázóra számítunk.
Szántó Erika hatósági ügyintéző:
Minden évben valamennyi pénzösszeget utalnak vissza az önkormányzat részére bizonyos
okok miatt, például ha valaki korábban befejezi a tanulmányát.
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
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozást.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő
csatlakozással, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2016.(IX.29.) számú KT határozat
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő
csatlakozás
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Borsodnádasd
Város csatlakozzon az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 01.

Kormos Krisztián polgármester:
Meg kell határoznunk egy keretösszeget, én javaslom, hogy 2*600.000 Ft-ot állapítsunk meg.
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
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában önkormányzati
támogatás keretösszegének meghatározását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat önkormányzati támogatás keretösszegének meghatározásával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
89/2016.(IX.29.) számú KT határozat
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
önkormányzati támogatás keretösszegének meghatározása

2017.

évi

fordulójában

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pénzügyi feltételeként a 2017. évi
költségvetésben 2*600.000 Ft keretösszeg kerüljön elkülönítésre.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 431/2 hrsz-ú földterület tartós bérbeadására
Kormos Krisztián polgármester:
Lakossági kérelem érkezett az önkormányzathoz, melyben a 431/2 hrsz-ú földterületet
szeretnék tartósan bérbe venni. A terület az Engels telep elején található, önkormányzati
tulajdonban áll, az önkormányzat jelenleg nem tervezi ennek a területnek egyéb célú
hasznosítását. Az előterjesztésben az van, hogy 10 év időtartamara venné bérbe, a bérleti díj
30 Ft/m2/év összegben. Én javaslom, hogy 5 évre állapítsuk meg a bérleti díjat, 6 hónap
felmondási idővel. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
431/2 hrsz-ú földterület tartós bérbeadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
431/1 hrsz-ú földterület tartós bérbeadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/2016.(IX.29.) számú KT határozat
Tárgy: A hrsz. 431/2 földterület tartós bérbeadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Borsodnádasd
431/2 hrsz-ú 2039 m2 alapterületű földterületet a Bakosné és Társa Bt-nek 5 év időtartamra
tartós bérbe adja, 6 hónap felmondási idővel. A bérleti díjat 30 Ft/m2/év összegben határozza
meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: polgármester

6. Tárgyalt napirend:
Szóbeli tájékoztató a Borsodnádasdi Molnárkalács Ház működéséről
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm testületi ülésünkön Szkálosi Lászlót és Puporka
tájékoztassanak bennünket a Molnárkalács Ház tevékenységéről.

Xéniát,

megkérem

Szkálosi László:
A Molnárkalács Ház eddigi tevékenységéről szeretnék beszámolni a Tisztelt Képviselőknek.
Tavalyi év október környékén keresett meg engem Polgármester Úr, hogy komolyan
foglalkozni kellene a molnárkalács csomagolásával, konkrétumok még nem voltak. Voltak
elképzelések, hogyan lehetne a molnárkalácsot csomagolni, sok ember részéről. 2016.
májusban kaptam megbízást az önkormányzattól, akkor még ott tartott a dolog, hogy
molnárkalácsot már tudtunk sütni, semmi egyéb konkrétum nem volt, sem a csomagolásban,
sem a költségeket illetően. Időközben megterveztük a dobozt, ami nagyon jól sikerült. Az volt
a cél, hogy ne csak termékmarketinget, hanem településmarketinget is teremtsünk a doboz
megjelenését illetően. Voltunk Székesfehérváron nyomdában, ott megbeszéltük a részleteket.
Május hónapig fóliás kiszerelésben lehetett megvásárolni a molnárkalácsot, 10 db-os
kiszerelésben. A díszdobozos változatban már 30 db molnárkalács található. Ehhez kellett
kitalálni azt a BOPP fóliát, ami nem hajtogatható, Jegyző Úrral voltunk Budapesten többször
is ezzel kapcsolatban. Június hónapra eljutottunk odáig, hogy lett eladható termékünk, lett
önköltségünk, lett megjelenése a molnárkalácsnak. A Molnárkalács Házban dolgozók
közfoglalkoztatás keretében dolgoznak. Hónapról hónapra egyre több molnárkalácsot sikerül
eladnunk, viszont ennek érdekében fel kell keresni az üzleteket, boltokat, promotálni kell a
terméket. Eddig a COOP üzlet vásárolta fel a legtöbb mennyiséget, 18.000 db-ot, amit
mindenképpen kezelni kell. Ők ezt úgy vállalták, hogy ha mi Kazincbarcikáig elszállítjuk
részükre, onnan ők a további 15 boltjukba pedig továbbszállítják. Mi ezt teljesítettük is,
minden boltba le lett adva a kért mennyiség. Azóta eltelt néhány hónap, felmerült, hogy el
kell mennünk és megnéznünk, hogyan fogy a termék az egyes boltokban, milyen a kereslet.
Az a tapasztalat, hogy a környéken soknak találják a díszdoboz molnárkalács árát, ezért nem
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is fogy a vártnak megfelelően. Ki kellett találni egy egységes karton dobozt a szállítást
illetően, a törékenysége miatt, amire a mai nap kaptuk meg az árajánlatot. A Stühmer boltjába
is sikerült néhány dobozzal eladnunk. A promóciós megjelenésre mindenképpen szükség van,
el kell menni, ott kell lenni, el kell adni a terméket. Minél többet adunk el, annál nagyobb
rajta a nyereségünk.
Sági Tibor alpolgármester:
15 évvel ezelőtt kezdődött el Borsodnádasdon a kézzel történő molnárkalács sütés. Nagyon
szép eredményeket értél el az új technikát illetően, viszont a kézzel sütés hagyománya el fog
veszni idővel. Nem fordítunk elég gondot és odafigyelést a hagyományra.
Kelemen Tünde képviselő:
Szeretném kérni, hogy az október 23-i ünnepségen a domborműves kulturális örökség táblát
helyezzük ki jól látható helyre.
Kormos Krisztián polgármester:
Élelmiszeripari termékkel megjelenni az önkormányzatnak a piacon már az elején tudtuk,
hogy nem lesz egyszerű. A pályázati források idehívásával és nem kevés önkormányzati
forrás bevonásával létre tudtunk hozni egy működő üzemet, ami mostanra már működtethető.
Azt látjuk, hogy a kapacitás kihasználásunk létkérdés lesz. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
szóbeli tájékoztatót a Borsodnádasdi Molnárkalács Ház működéséről.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a szóbeli tájékoztatóval
a Borsodnádasdi Molnárkalács Ház működéséről, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2016.(IX.29.) számú KT határozat
Tárgy: Szóbeli tájékoztató a Borsodnádasdi Molnárkalács Ház működéséről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a szóbeli
tájékoztatót elfogadja a Borsodnádasdi Molnárkalács Ház működéséről.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: polgármester
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Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosítani szükséges, mely az előterjesztésben
részletesen le van írva. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 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 Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2016.(IX.29.) számú KT határozat
Tárgy: Javaslat a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Polgármesteri Hivatal 127/2013.(X.31.) számú határozatával jóváhagyott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1.)
Az alapító okirat bevezető részének helyébe az alábbi lép:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § -a alapján a
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom
ki:”
2.)

Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki:
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09.30.”

3.)

Az alapító okirat 5. pontja – mely a módosító okiratban 4.2. pont és 4.4 pont alatt
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 841105
Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

„4.4.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
1 011130
Igazgatási tevékenysége

2 011220
3 013210
4 016010
5 016020
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Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenysége
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

4.) Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül.
5.) Az alapító okirat 6. pontja – mely a módosított okiratban a 4.5. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Borsodnádasd Város közigazgatási
területe”
6.) Az alapító okirat 7. pontja elhagyásra kerül.
7.) Az alapító okirat 8. pontja elhagyásra kerül.
8.) Az alapító okirat 10. pontja elhagyásra kerül.
9.) Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyzőt nyilvános
pályázati eljárást követően határozatlan időre a polgármester bízza meg, menti fel, illetve
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 82. §-a alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően.”
10.)

Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel – a
helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:”

1

foglalkoztatási jogviszony
közszolgálati jogviszony

2
3

munkaviszony
megbízási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

11.) Az alapító okirat „Záradék” szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától, ezzel
egyidejűleg a költségvetési szerv 2 0 1 3 . o k t ó b e r 3 1 . napján kelt alapító okiratot
visszavonom.”
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és a polgármester, hogy a változás törzskönyvi
nyilvántartásba történő átvezetés ügyében járjon el.
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Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
2016. október 7-8-9. napokon kerül megrendezésre Budapesten a Kürtőskalács Fesztivál, van
lehetőség arra, hogy ott molnárkalácsot süssünk, a költség 180.000 + áfa lenne. Itt
bemutatnánk a Molnárkalács borsodnádasdi hagyományát. Támogatja-e a képviselő-testület
ennek a költségnek a vállalását?
Dorkó György képviselő:
Én magam részéről támogatom a részvételt.
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
Kürtöskalács Fesztiválon való részvételt, melyen bemutatják a Molnárkalács borsodnádasdi
hagyományát.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Kürtőskalács
Fesztiválon való részvétellel, melyen bemutatjuk a Molnárkalács borsodnádasdi
hagyományát, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2016.(IX.29.) számú KT határozat
Tárgy: Kürtőskalács Fesztiválon való részével támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy támogatja a
2016. október 7-8-9. napokon Budapesten megrendezésre kerülő Kürtőskalács Fesztiválon
való részvételt, 180.000 Ft + áfa összegben, melyen bemutatjuk a Molnárkalács
borsodnádasdi hagyományát.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön Kósa Lajos borsodnádasdi lakost.
Kósa Lajosné:
Régóta húzódó problémám van, mégpedig hogy az ingatlanunk ipari övezetként van
besorolva, több mint 10 éve. Szeretnénk, ha ezt a településrendezési tervben megmódosítanák
és lakóövezet lenne. Olyan állapotot szeretnénk visszakapni, mint amilyenként megvásároltuk
1983-ban. Mi azért választottuk meg a Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselőket, mert
bízunk magukban és szeretnénk, ha a problémánkra megoldást találnának. Az unokánk ide
szeretne jönni lakni, itt tervezi a jövőjét megalapozni. Nyomatékosan kérem, hogy a
településrendezési tervben a ránk vonatkozó részt – az övezeti besorolást illetően lakóövezetté
történő nyilvánítás - állítsák vissza az 1983-as állapotra.
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testület a mai ülésén döntött a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról,
valamint a tervező kiválasztásáról. Az önkormányzat szándékát fejezte ki a településrendezési
terv módosítására, a nyár folyamán ajánlatokat kértünk be tervezőktől, melyek közül ki is
választottuk a számunkra megfelelőt a feladat ellátására, a Régió Kft-t. A munka el fog
kezdődni, az egyeztetésekre hamarosan sor fogunk keríteni. A jogszabályoknak megfelelően
fogunk haladni, az előírt határidőket be fogjuk tartani, melyről írásban fogjuk tájékoztatni
Önöket.

Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Dr. Hegedűs Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Dorkó György
jegyzőkönyv hitelesítő

