Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2016. október 27. 17.00 órától – 19.00 óráig a Képviselőtestület 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
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető –jelen van
Szántó Erika hatósági ügyintéző - jelen van
Dr. Varga László r. ezredes – jelen van
Kiss Tamás mb. Őrsparancsnok – jelen van
Érsek Orsolya védőnő – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kovács Attila és Sági Tibor 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, Kovács Attila és Sági Tibor 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 megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
2. Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Meghívottak:
Dr. Varga László rendőrkapitány
Kiss Tamás megbízott őrsparancsnok
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3. Tájékoztató az egészségügy helyzetéről
Előterjesztők:
Dr. Benkő Gábor, Dr. Hegedűs Zsuzsanna háziorvosok
Dr. Móritz József – fogszakorvos
Érsek Orsolya - védőnő
4. Javaslat a korai szenzomotoros óvodai szűrés programhoz való csatlakozáshoz
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
5. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat az egészségügyi alapellátások
önkormányzati rendelet elfogadására

körzeteinek

megállapításáról

szóló

Kormos Krisztián polgármester:
A testület előzetesen már megtárgyalta e rendeletet és döntött arról, hogy a polgármester
küldje meg a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére véleményeztetés céljából, illetve az
ügyeleti ellátásban részt vevő Borsodszentgyörgy, Járdánháza és Arló települések részére
hozzájárulás céljából. Az érintett települések megküldték a hozzájárulásukat a rendelet
megalkotásához, valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet állásfoglalása szerint a
rendelet tervezetben szereplő adatok és a körzetek szerinti felosztások megfelelők. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
egészségügyi alapellátások körzetinek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
egészségügyi alapellátások körzetinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön Dr. Varga László r.ezredes Urat és Kiss Tamás mb. Őrsparancsnokot.
Megkérem Dr. Varga Lászlót, tájékoztasson bennünket a rendőrség beszámolójáról.
Dr. Varga László r.ezredes:
Én is köszöntöm a Tisztelt Képviselőket. Ismét egy új típusú beszámolóval álltunk elő, hiszen
az Országos Rendőr-főkapitányság írja elő kötelezően minden rendőri szervnek, hogy hogyan
kell kinéznie egy beszámolónak. Kicsit globálisan szeretem nézni a rendőrség tevékenységét
és ebbe a képbe beletartozik, hogy beszéljünk arról, hogy a Kapitányság és ezen belül a
Borsodnádasdi Rendőrőrs munkáját két nagyon fontos tényező befolyásolta az elmúlt
esztendőben. Az egyik a migráns válsághelyzet, ami egy országos jelenség. Havonta két
alkalommal küldünk megerősítő erőket a déli határ mellé, a közbiztonsági deficitet olyan
módon kell kompenzálnunk, hogy a helyi lakosok ne vegyék észre. A másik fontos változás,
hogy a Kapitányság 29 településéhez további 14 település került, ezáltal a Kapitányság
illetékességi területe 43 településre nőtt. Borsodnádasdot illetően vannak kedvező
tendenciáink, csökkent az összes regisztrált bűncselekménynek a száma. Kiemeltük a 14
legfontosabb, legsúlyosabb bűncselekményt, amit mindenki érezhet a bőrén, itt a lopásra
gondolok, 2010 óta ez sokkal jobb eredményt mutat. A lopások tekintetében is sikerült egy
kisebb előrelépést elérni. Nem volt rablás 2015-ben, negatív hatás látható a testi sértés és
garázdaság tekintetében, ez mindenhol probléma a Kapitányság területén. A rendőrség mindig
azt kapja kritikaként, hogy sok az autós igazoltatás, évek óta próbáljuk csökkenteni a
helyszíni szabálysértések és a helyszíni bírságoknak a számát éppen azért, mert nem vagyunk
büntető hatóság. Emeljük a figyelmeztetések számát, ami a számokban benne is van, egyre
inkább élünk a figyelmeztetés lehetőségével. Akik nem értik meg a rendőri figyelmeztetést,
azok ellen viszont jön a szankció, feljelentünk és helyszíni bírságolunk, de próbálunk
differenciáltan intézkedni. A Rendőrség egészét nézve jelentősen romlott a baleseti helyzet,
sok személyi sérüléssel járó baleset történt a településeinken. Azt az utasítást adtam ki, hogy
fokozni kell a közlekedésrendészeti intézkedéseknek a számát, hiszen ez az egy eszköz van a
kezünkben, amivel a közlekedés biztonság területén tudunk bármit is tenni. Hangsúlyozom
nem büntetni szeretnénk, hanem lassítani szeretnénk a forgalmat, felhívni a figyelmet a
balesetek megelőzésére. Amennyiben van esetleges kérdés, arra szívesen válaszolok.
Pallagi László képviselő:
Második alkalommal vagyok ebben a testületben, amikor rendőrségi beszámolót hallhatok.
Tekintettel arra, hogy hol vagyunk az ország területén belül, milyen a helyzet sok
szempontból, ahhoz képest úgy gondolom nincsen különösebb gond a közbiztonsággal.
Kérdésem volna, hogy van-e információja a rendőrségnek arról, vagy kapott-e azzal
kapcsolatosan tájékoztatást, hogyan változott 2016. július 1-től a faanyag szállításokkal
kapcsolatos szabályozás? Ha a rendőr ellenőriz egy faanyag szállítmányt, tudja-e mit kell
néznie? Az utóbbi években a vadlétszám növekedésével is összefügg a gépjármű vaddal
történő ütközéseinek száma, sajnálatos módon emelkedik. Egyre több a lakott területen belüli
eset. Ma már minden autós tudja, hogy ilyen esetben rendőrt kell hívni, helyszínelés történik.
Egy alkalommal sem találkoztam olyannal, hogy a rendőrség azt állapította volna meg a
helyszínelés során, hogy az illető gyorsan ment, nem tartotta volna be a megengedett
sebességet. Voltak olyan esetek, amikor egyértelmű volt az autó és a vad sérüléséből, hogy
nem 30 km/h-val történt az ütközés. Én azt tapasztaltam, hogy a rendőrség ezt egy picit az
autós szemszögéből kezeli, sajnálva az autó sérülését és mondva azt, hogy küzdjön meg a
vadásztársaság az autóssal. Egyre több esetben tapasztaljuk azt, hogy lakott területen belül
károsít a vad.
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Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat megalkotta a közterületen történő szeszesital fogyasztásról szóló rendeletét,
a fizetési időszakban jellemző az italozás, ami közterületen nem éppen szerencsés.
Amennyiben van rá mód, kérnénk, hogy erre a rendőrök ezekben az időszakokban jobban
figyeljenek és próbáljuk meg úgy kezelni, hogy hatásos legyen. Mindig át szoktuk küldeni a
fizetési napokat a helyi rendőrségnek, próbáljunk meg együttműködni ebben az ügyben.
Dr. Varga László r.ezredes:
A közterületen történő alkohol fogyasztásra és a közös együttműködésre mindenképpen
figyelni fogunk. Képviselő Úr kérdése már egyszer felmerült, az oktatás éppen szervezés alatt
áll. Nekünk is van saját igényünk az ilyen képzésre, amíg ez nem történik meg mi azt
csináltuk, hogy Ózdon elkezdtük szervezni az erdészettel közösen az akciókat, ők hoztak
nekünk nyomtatványokat. Az ezzel kapcsolatos intézkedés folyamatban van. Amikor vad és
autós ütközés van a helyszínelő minden körülményt figyelembe vesz. Figyelemfelhívásként
veszem az ügyet, a kollégákkal meg fogjuk beszélni az eljárási protokollt.
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 tájékoztató elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönjük szépen a tájékoztatást és a részvételt, további jó munkát kívánunk. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
a város közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
94/2016.(X.27.) számú KT határozat
Tárgy: A város közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a város
közbiztonsági helyzetéről, a Borsodnádasdi Rendőrőrs 2015. évben végzett munkájáról szóló
tájékoztatást a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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3. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató az egészségügy helyzetéről
Kormos Krisztián polgármester:
A város egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató elkészült, 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 tájékoztató elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
a város egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
95/2016.(X.27.) számú KT határozat
Tárgy: A város egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a város
egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatást 2015. évre vonatkozóan a melléklet szerint
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a korai szenzomotoros óvodai szűrés programhoz való csatlakozáshoz
Kormos Krisztián polgármester:
Az Ajándék Családsegítő Alapítvány azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy
szeptembertől elkezdte a magyar óvodák szűrését a Jutalom Vagyok Korai Szenzomotoros
szűrés projekt keretében. A szűrés az eltérő fejlődés korai felismerésére vonatkozik. A szűrési
jegyzőkönyv birtokában a szülők időben megtehetik a szükséges korrekciós lépéseket, hogy
az eltérő fejlődésű gyermek is a társaival azonos eséllyel kezdje meg az iskolát. Kamerákat
szerelnének fel az óvodai csoportokba, azon keresztül vizsgálnák és állapítanák meg az
esetleges problémákat a gyerekek körében. A programba a Borsodnádasdi Mesekert
Óvodának is lehetősége van bekapcsolódni. Az alapítvány kéri, hogy támogassuk ezt a fajta
csoportos szűrést, mely 15 fős csoportokban történne, 6 csoport szűrése csoportonként 45.000
Ft összegért.
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Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A településen az egészségügyben dolgozók ezeket a vizsgálatokat, szűréseket ingyenesen
elvégzik, én nem támogatom a kérelmet. A svájci projekt keretében sok ingyenes szűrésre van
lehetőség a kora gyerekkori programban, az országban igen kevés erre a lehetőség, nálunk
adott. Az újszülött gyerekek a svájci program keretében havonta nézve vannak. Ha bármi
rendellenességet tapasztalunk, azonnal tovább küldjük szakorvoshoz a gyereket, küldjük a
neurológiára. Látásból nem lehet megállapítani egy gyereknél a problémát, meg kell tapintani.
Ezeket a szűréseket nem óvodás korban kell elkezdeni, hanem csecsemő korban.
Kormos Krisztián polgármester:
Tulajdonképpen 270.000 Ft-ért kapunk egy jegyzőkönyvet. Én nem támogatom a kérelmet.
Sági Tibor alpolgármester:
A leendő óvodások tekintetében hogyan állunk létszámilag?
Érsek Orsolya védőnő:
Minden évben egy állapotban vagyunk, 34-36 közötti születés van éves szinten. Az idén ettől
kevesebb lesz a gyerekek óvodába, illetve iskolába beíratásának aránya.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és nem támogatja a korai szenzomotoros óvodai szűrés
programhoz való csatlakozást.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
korai szenzomotoros óvodai szűrés programhoz való csatlakozás elutasításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
96/2016.(X.27.) számú KT határozat
Tárgy: Korai szenzomotoros óvodai szűrés programhoz való csatlakozás elutasítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az
Önkormányzat nem csatlakozik az Ajándék Családsegítő Alapítvány korai szenzomotoros
óvodai szűrés programjához.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Borsodnádasdi Mesekert Óvoda dajkái levelet írtak az önkormányzat és a Tisztelt
Képviselő-testület felé, melyben kérik tőlünk, hogy mivel az önkormányzat által fenntartott
intézmények dajkáira nem vonatkozik a köznevelésért felelős államtitkár helyettes által
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beígért bérkiegészítés, mi egészítsük ki a bérüket kétszer 35.000 Ft-tal. Én a magam részéről
támogatom a kérelmüket, az idén adjuk meg ezt a bérkiegészítést.
Pallagi László képviselő:
Én is támogatom a dajkák kérelmét, fizessük ki nekik a kétszer 35.000 Ft-ot. Javaslom, hogy
készítsen az önkormányzat jutalmazási szabályzatot, melyben rögzítésre kerülne, hogy milyen
esetekben kaphatnak a dolgozók jutalmat, bérkiegészítést, stb.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda dajkáit kétszer 35.000 Ft támogatásban részesítsük, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
97/2016.(X.27.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Mesekert Óvoda dajkái kérelmének támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Mesekert Óvoda dajkái részére 2016. évben az intézmény költségevetése terhére kétszer
35.000 Ft bér vagy béren kívüli juttatás kifizetéséhez hozzájárul.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Egyebek
Sági Tibor alpolgármester:
Bárczy Zoltán írta azt a könyvet, melynek címe Fejezet a Borsodnádasdi Lemezgyár
történetéről, sok ember ebből írta a szakdolgozatát az utóbbi évtizedekben. A fia ifj. Bárczy
Zoltán vállalkozó, aki a Borsodnádasdi Közalapítvány számlájára már sok százezer forintot
befizetett adó címén, hogy támogassa a borsodnádasdi kultúrát. Most nem, mint befizető
jelentkezett az önkormányzatnál, hanem kérni szeretne. Az édesapja jövőre 100 esztendős
lenne és ennek emlékére szeretné kiadni az Ide vésem című művét. Nekem az volna a
javaslatom, hogy 150.000 Ft-tal támogassuk meg ifj. Bárczy Zoltán kérelmét, ezáltal emeljük
Borsodnádasdnak a rangját is. Javasolni fogom Bárczy Úrnak, hogy a Közalapítványhoz is
adja be a kérelmét e tekintetben.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület Bárczy Zoltán könyv
kiadásának támogatásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

8
98/2016.(X.27.) számú KT határozat
Tárgy: Bárczy Zoltán „Ide vésem” című könyv kiadásának támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Bárczy Zoltán
„Ide vésem” című könyvének kiadását 150.000 Ft összeggel támogatja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

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

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Kovács Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Sági Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

