Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2016. november 30. 17.30 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
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető –jelen van
Szántó Erika hatósági ügyintéző - jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Orbán József Nádasd Települések Együttműködéséért Közalapítvány elnök – jelen van
Papp Béla Bn.Művelődésért,Kultúráért és Sportért Közalapítvány elnök–nem jelent meg
Nagy Anett intézményvezető – 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 Kelemen Tünde
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 Kelemen Tünde
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 Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
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2.

Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
célú tüzelőanyag-támogatás 2016. évi igénylésének részletes feltételeiről és
vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Szántó Erika hatósági ügyintéző

3.

Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési
tervérnek elfogadására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető

4.

Beszámoló a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2015. évi
tevékenységéről
Előterjesztő:
Orbán József elnök

5.

Beszámoló a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány
2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Papp Béla elnök

6.

Beszámoló a Borsodnádasdi Önkéntes
tevékenységéről
Előterjesztő:
Kovács Attila elnök

7.

Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
álláshelyének pályázati kiírására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester

8.

Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatás Központ alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Nagy Anett intézményvezető

9.

Javaslat Ózd
módosítására
Előterjesztő:

Kistérség

Többcélú

Tűzoltó

Társulás

Egyesület

Társulási

2015.

évi

Megállapodásának

Kormos Krisztián polgármester

10. Javaslat a TOP-2.1.2-15 – Zöld város kialakítása konstrukció keretében Zöld
infrastruktúra fejlesztés Borsodnádasdon című pályázat benyújtásának
jóváhagyására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető
11. Javaslat a településfejlesztési és településrendezési eszközök készítése során
alkalmazandó Partnerségi Egyeztetési Szabályzat elfogadására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető
12. Egyebek
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Iroda elkészítette az anyagot és az ilyenkor szokásos módosítások, az évközbeni
változások átvezetése jelenik itt meg.
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető:
A költségvetésünkben a közfoglalkoztatás nem szerepelt, mert még nem tudtuk mennyivel
fogják finanszírozni. Változás mind a bevételi és mind a kiadási oldalon a béreknél és a
dologi kiadásoknál van, a módosítás erre vezethető vissza. Nem volt feltüntetve a MEP
finanszírozás és minden olyan támogatás, egyéb bérkompenzáció, ágazati pótlékok, amelynek
a költsége a költségvetés összeállításánál még nem volt ismert.
Kelemen Tünde képviselő:
Le volt írva, hogy testületi döntés miatt is kell módosítani a költségvetést, mely ez a döntés?
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető:
Egy változás volt, a sportnak odaadott plusz támogatás.
Burkovics Róbert jegyző:
Az iparűzési adó mértéke drasztikusan csökken. Az állam által átadott pénzeszközök
nagyjából konkrét feladattal és konkrét elszámolással kerülnek átadásra, illetve elszámolásra.
Az önkormányzat egyéb felvállalt feladatai a saját pénzeszközének a terhére történhet.
Sági Tibor alpolgármester:
Meg kell vizsgálni, a következő költségvetés folyamatában tételesen soronként ki kell mutatni
az önkormányzat kintlévőségeit, az önkormányzatnak tartozóknak az összegszerűségét,
fontosnak tartom, hogy lássuk mennyi pénzünk van kint.
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
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.12.) 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
2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
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BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú
tüzelőanyag-támogatás 2016. évi igénylésének részletes feltételeiről és vásárláshoz
kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat pályázott a szociális célú tüzelőanyag vásárlásról szóló pályázatra, mely
döntés értelmében 2016. évben 6.915.150 Ft támogatást kaptunk, 363 m3 tüzifát tudunk
szétosztani. A beadási határidő 2016. december 5-e. A támogatásra jogosultak közül előnyt
kell élvezzen az, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy lakásfenntartási
települési támogatásra jogosult, illetve az a család, ahol halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek él. A tüzifát 2017. február 15-i kell kiosztani a rászorultak között, 2017. március 31ig pedig el kell számolni a Magyar Államkincstár felé. A támogatás megállapítására
vonatkozó döntést a Pénzügyi Bizottságra javasoljuk átruházni. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a
szociális célú tüzelőanyag-támogatás 2016. évi igénylésének részletes feltételeiről és
vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló 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
szociális célú tüzelőanyag-támogatás 2016. évi igénylésének részletes feltételeiről és
vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotásával, kéri kézfelnyújtssal
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag-támogatás 2016. évi igénylésének részletes feltételeiről
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervérnek
elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének és belső ellenőrzéséről szóló
kormányrendelet értelmében éves belső ellenőrzési tervet kell készíteni. Az önkormányzatunk
belső ellenőrzési feladatait külső szolgáltató a „Gy&Gy” Perfekt Audit Kft. látja el. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének 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 Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
99/2016.(XI.30.) számú KT határozat
Tárgy: 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2017. évi belső
ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: értelemszerűen

4. Tárgyalt napirend:
Beszámoló a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2015. évi
tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön Orbán Józsefet, kérdezem Elnök Urat, van-e kiegészítése az anyaghoz.
Orbán József elnök:
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. A Nádasd Települések Együttműködéséért
Közalapítvány átalakuláson fog átesni a közeljövőben, remélem a jövő továbbra is biztosítva
lesz. Nem könnyű a helyzetünk, megemelkedett a tagdíj. A nyári tábor a gyerekek részére
megmaradt, illetve a települések találkozója. Szeretném megköszönni az önkormányzat
dolgozóinak a nyári találkozó alkalmával azt a rendkívüli nagy segítséget, amit nyújtottak.
Csallóköznádasd szeretne csatlakozni a közalapítványhoz, ő régebben tagunk volt, viszont
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2003-ban egyéb okok miatt kiváltak, most újra társulni szeretnének. A jövő évben 20 évesek
leszünk, sok olyan személy jelenik meg a rendezvényeinken, akik még kisgyerekként voltak
jelen a táborokban. Egyre több fiatal kapcsolódik be a közösség formálásba, aminek nagyon
örülünk.
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
„Nádasd” települések Együttműködéséért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
100/2016.(XI.30.) számú KT határozat
Tárgy: „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a „Nádasd”
Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Beszámoló a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2015.
évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
Papp Béla közalapítvány elnöke nem tudott eljönni az ülésünkre, az anyagot elkészítette, vane vélemény, kérdés, hozzászólás?
Kelemen Tünde képviselő:
Az önkormányzat képviselő-testülete hivatott tagot delegálni a közalapítványba?
Dorkó György képviselő:
Igen, a testület delegálhat tagot a közalapítványba és kellene is, ugyanis Rácz Mihály kilépett.
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Kelemen Tünde képviselő:
A közalapítvány nevében benne van, hogy sportért. Nem igazán látom azt, hogy a sportot
bármilyen formában is támogatná. Miért az önkormányzat támogatja a BLASE-t, miért nem a
közalapítvány?
Sági Tibor alpolgármester:
A testület nem olyan régen döntött egy kérelem ügyében, Bárczy Zoltán könyvét
megtámogatta az önkormányzat 150.000 Ft-tal. Beszéltem a Bárczy Úrral, mondtam neki,
hogy írjon egy levelet a közalapítványnak, melyben kéri a könyvének a támogatását. Bárczy
Zoltán nem kevés összeggel támogatja a közalapítványt és úgy gondoltam, hogy a
közalapítvány is viszonozhatná ezt Bárczy Úr könyv kiadásának támogatásával.
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 Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
101/2016.(XI.30.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

6. Tárgyalt napirend:
Beszámoló a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
A beszámoló elkészült, van-e Elnök Úrnak hozzáfűzni valója az anyaghoz?
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Kovács Attila képviselő:
Nincsen kiegészítésem az anyaghoz, ha kérdés van, arra szívesen válaszolok.
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 Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
102/2016.(XI.30.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

7. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének
pályázati kiírására
Kormos Krisztián polgármester:
Jelenleg megbízott intézményvezető látja el a Közösségi Ház és Könyvtár vezetését, viszont a
pályázatot ki kell írnunk. Az idén már egyszer kiírtuk, sikertelenül. 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?
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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:
103/2016.(XI.30.) számú KT határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázata kiírása
Borsodnádasd Városi Önkormányzat képviselő-testülete a melléklet szerinti pályázatot írja ki
a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
Egyúttal felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert a pályázati eljárás lefolytatására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

8. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatás Központ alapító okiratának
módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Az alapító okirat módosítása az új „intézményen kívüli gyermekétkeztetés” elnevezésű
kormányzati funkcióval kell, hogy kiegészítésre kerüljön. Kérdezem Intézményvezető
Asszonyt, van-e kiegészítése az anyaghoz?
Nagy Anett intézményvezető:
A gyermekétkeztetés kötelezően ellátandó feladat, a szünidő alatt is gondoskodnunk kell a
rászorult gyerekek étkeztetéséről.
Sági Tibor alpolgármester:
Van, amikor a szociálisan rászorult gyermeknek kiszállítjuk az ebédet, ebben az esetben nem
biztos, hogy a gyermek fogyassza el. Jobbnak tartanám, ha a konyhán enné meg minden
igénybe vevő a neki járó ebédet.
Kelemen Tünde képviselő:
Volt olyan tendencia, hogy bejött a szülő a gyerekkel a konyhára és együtt ették meg az
ebédet még annak idején. Igen feltételezhető, hogy ha hazára kerül az ebéd, nem biztos, hogy
a gyermek eszi meg.
Nagy Anett intézményvezető:
Viszont ha nem jönnek be a gyerekek a konyhára elfogyasztani, akkor megmarad az ebéd.
Sági Tibor alpolgármester:
Vagyis rászorul-e, vagy sem? Ha nem jön be megenni, akkor az azt jelenti, hogy nem szorul
rá, nem éhes. Mi a lehetőséget megadjuk, hiszen ezért működtetjük a konyhát. Ha a szabály
azt írja elő, hogy a gyermeknek helyben kell elfogyasztania az ebédet, tartassuk ezt be.
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Pallagi László képviselő:
El kell azon gondolkodni, hogyan lehet ezt úgy szervezni, hogy biztosak legyünk abban, hogy
a gyermek fogyassza el az ebédet.
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 Szociális Alapszolgáltatás 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 Alapszolgáltatás Központ alapító okiratának módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
104/2016.(XI.30.) számú KT 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 és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát jóváhagyja.
A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a módosítás
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetésében járjon el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

9. Tárgyalt napirend:
Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodását már többször módosítottuk,
most is aktuálissá vált. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
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
Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
105/2016.(XI.30.) számú KT határozat
Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ózdi Kistérség Többcélú
Társulása társulási megállapodásának módosítását a melléklet szerint jóváhagyta.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a módosítással kapcsolatos teendők
ellátására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

10. Tárgyalt napirend:
Javaslat a TOP-2.1.2-15 – Zöld város kialakítása konstrukció keretében Zöld
infrastruktúra fejlesztés Borsodnádasdon című pályázat benyújtásának jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
Egy nagy horderejű pályázatról van szó. A támogatási intenzitás 100 % és önrész nem
szükséges. Amennyiben nyer a pályázat a projekt megvalósításának tervezett kezdete 2017.
április 1. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
TOP-2.1.2-15 – Zöld város kialakítása konstrukció keretében Zöld infrastruktúra fejlesztés
Borsodnádasdon című pályázat benyújtását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
TOP-2.1.2-15 – Zöld város kialakítása konstrukció keretében Zöld infrastruktúra fejlesztés
Borsodnádasdon című pályázat benyújtásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
106/2016.(XI.30.) számú KT határozat
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Tárgy: A TOP-2.1.2-15 – Zöld város kialakítása konstrukció keretében Zöld infrastruktúra
fejlesztés Borsodnádasdon című pályázat benyújtásának jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
által meghirdetett TOP-2.1.2-15 – Zöld város kialakítása konstrukcióra pályázat
benyújtását és tartalmát jóváhagyja.
A projekt címe:

Zöld infrastruktúra fejlesztés Borsodnádasdon

A projekt összköltsége (bruttó):

461.669.096 Ft

Igényelt támogatás (bruttó):

461.669.096 Ft

Önerő (bruttó):

0 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a projekt előkészítésére, fejlesztésére,
valamint nyertes pályázat esetén a Támogatási Szerződés megkötésére, és a projekt
lebonyolítására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

11. Tárgyalt napirend:
Javaslat a településfejlesztési és településrendezési eszközök
alkalmazandó Partnerségi Egyeztetési Szabályzat elfogadására

készítése

során

Kormos Krisztián polgármester:
A testület korábban tárgyalta a településfejlesztési tervek, és településrendezési eszközök
módosításának igényét és döntött a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról,
kiválasztotta a településtervezőt. A Partnerségi Egyeztetési Szabályzat elfogadása vált
szükségessé, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
településfejlesztési és településrendezési eszközök készítése során alkalmazandó Partnerségi
Egyeztetési Szabályzat elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
településfejlesztési és településrendezési eszközök készítése során alkalmazandó Partnerségi
Egyeztetési Szabályzat elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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107/2016.(XI.30.) számú KT határozat
Tárgy:

A településfejlesztési és településrendezési tervek készítése során alkalmazandó
Partnerségi Egyeztetési Szabályzat elfogadása

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési és
településrendezési tervek készítése során alkalmazandó partnerségi egyeztetési szabályokról
az alábbi döntéseket hozza:
1. Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy
Borsodnádasd város közigazgatási területét érintő településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait a határozat
melléklete szerinti tartalommal (Partnerségi Együttműködési Szabályzat) jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a partnerregisztrációt és
kommunikációt segítő elektronikus postafiók létrehozását, illetve Borsodnádasd város
honlapján a tájékoztatáshoz szükséges tárhelyet biztosítsa.
Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Korábban már döntöttünk ezzel a témával kapcsolatban. A NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. megbízásából a Via Futura – Partner Konzorcium elkészítette a „23 és 25. sz.
főutak Bátonyterenye – Ózd között 2*2 sávos fejlesztésének 23. sz. főúti szakaszához
(K023.01.), illetve 25. sz. főúti szakaszához (K025.04.) tartozó tanulmánytervet, valamint
Környezetvédelmi Hatástanulmány (KHT) és Natura 2000 hatásbecslést, a környezetvédelmi
engedély megszerzése” tárgyú tervezési munkáit. A mellékleteket kiküldtük, a Tisztelt
Képviselők áttanulmányozhatták, a mellékletek alapján határozatot kell hoznunk a
fejlesztéssel kapcsolatban. A korábbi határozatunk értelmében az önkormányzat a település
belterületét elkerülő tervváltozatokat támogatja és a Borsod-Heves megyehatáron húzódó
vízválasztó Bükk-tető alatti alagút megépítését. Javaslom, hogy ehhez a döntéshez tartsuk
magunkat. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
56/2016.(VI.16.) számú határozattal kapcsolatos állásfoglalásunkat, mely szerint a település
belterületét elkerülő tervváltozatokat támogatjuk.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
56/2016.(VI.16.) számú határozattal kapcsolatos állásfoglalásunkkal, mely szerint a település
belterületét elkerülő tervváltozatokat támogatjuk (Bn. 2. változat és Bn. 3. változat), kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
108/2016.(XI.30.) számú KT határozat
Tárgy: A 23. és 25. sz. főutak Bátonyterenye – Ózd közötti 2*2 sávos fejlesztésének 23. sz.
főúti szakaszához (K023.01.), illetve 25. sz. főút szakaszához (K025.04.)
tartozó
tervdokumentáció Borsodnádasdot érintő fejlesztésével kapcsolatos állásfoglalás
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a NIF Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a Via Futura – Partner Konzorcium által készített a
„23 és 25. sz. főutak Bátonyterenye – Ózd között 2*2 sávos fejlesztésének 23. sz. főúti
szakaszának (K023.01.), illetve 25. sz. főúti szakaszának (K025.04.) Borsodnádasd települést
érintő 25. sz. főút fejlesztéseivel kapcsolatosan:
1.) Továbbra is ragaszkodik az 56/2016.(VI.16.) számú határozatával hozott döntéséhez –
mely szerint a település belterületét elkerülő tervváltozatokat támogatja (Bn. 2.
változat és Bn. 3. változat)
2.) A fejlesztés – a várost és a térséget érintő kiemelkedő fontosságára való tekintettel –
annak mielőbbi megvalósulásának érdekében személyes helyszíni egyeztetést
kezdeményez.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Az iskolát át kell adnunk a KLIK-nek. Az egyeztetések folyamatban vannak. 4 személyt kell
átadnunk az iskolának, ami közfoglalkoztatotti létszámot érint. Jövő hétre ígérték a végleges
megállapodást megküldeni részünkre, amikor is már alá kell írni mint átadó és mint átvevő
részéről is. Ezzel végleg átadjuk az iskolát a Kazincbarcikai Tankerület Központ részére. Ha
önként nem írjuk alá, akkor kijelölnek egy kormánybiztost, aki hoz egy döntést, amivel
elviszik és nem tudunk mit tenni.
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető:
Az ingatlanon össze vannak kapcsolva a közüzemi hálóztok, víz, gáz, villany, minden egy
rendszeren van. Ezeket a szerződéseket mi nem adjuk át a KLIK-nek, hanem itt marad nálunk
és mi továbbszámlázzuk.
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető:
A kazincbarcikai tankerülethez fog kerülni a borsodnádasdi iskola. 2017. január 1-től. Én
kifejeztem aggodalmamat azzal kapcsolatban, hogy a továbbszámlázásból fogunk-e mi pénzt
látni, Székelyné azt mondta, hogy nyugodjunk meg, a barcikai tankerület anyagilag jól áll és
hogy garantálják, hogy kifizetetlen számlák nem lesznek. Első körben hozzájárulásunkat kell
adni ahhoz, hogy átadjuk.
Pallagi László képviselő:
Én nem támogatom.

15
Kelemen Tünde képviselő:
Én sem támogatom a kezdeményezést.
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 Móra Ferenc Általános Iskola Kazincbarcikai Tankerületi Központ részére
történő átadásával.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Borsodnádasdi Móra
Ferenc Általános Iskola Kazincbarcikai Tankerületi Központ részére történő átadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 5 igen, 2
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
109/2016.(XI.30.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola Kazincbarcikai Tankerületi Központ
részére történő átadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Móra Ferenc Általános Iskolát 2017. január 1-től a Kazincbarcikai Tankerületi Központ
részére átadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadással kapcsolatos megállapodás
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

Dr. Hegedűs Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Kelemen Tünde
jegyzőkönyv hitelesítő

