Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2017. február 14. 17.00 órától – 18.00 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Dorkó György képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető –jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – 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 Kovács Attila
képviselő-társakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Kovács Attila
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 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1.

Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

2.

Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
házasságkötés hivatali helységén kívüli, valamint a hivatali munkaidő kívül
történő létesítésének engedélyezéséről és az ezekért fizetendő díjakról szóló
önkormányzati rendelet elfogadásra
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

2
3.

Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

4.

Javaslat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 – Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez konstrukció keretében ASP
rendszerhez csatlakozás feltételeinek megteremtése Borsodnádasdon című
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

5.

Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd
elfogadására

Város

Önkormányzata

2017.

évi

költségvetésének

Kormos Krisztián polgármester:
A költségvetésünkben mind működési, mind felhalmozási hiány egyaránt mutatkozik. Az a fő
elvünk, hogy tervezzünk hiányt, próbáljunk meg úgy gazdálkodni, hogy ebből maradvány
legyen a későbbiekben. Van az a szociális normatíva, amit az önkormányzat akkor is megkap,
ha van szociális intézményünk és akkor is, ha nincsen. Az önkormányzatnak egy húzó ága a
központi konyha és a házi segítségnyújtás. A családsegítés és gyermekjólét szinte már csak
részfeladat. Nagyon nehéz tervezni úgy, hogy kevés információ van a birtokunkban. Az idén
is biztosan lesz költségvetés módosítás. A TOP-os pályázatunk remélhetőleg eredményes lesz
és az idén meg fog mutatkozni a költségvetésünkben.
Burkovics Róbert jegyző:
Az előterjesztésben előirányzatok vannak, ezek tervszámok. Az előző ülésen tárgyalt
előterjesztésünk jobban képet vetett a tényleges költségvetésről, ahol is kiemeltük azokat a
kritikus pontokat, amelyekre oda kell figyelni. Év közben mindenképpen oda kell arra
figyelnünk, hogy túl ne lépjünk a költségeken, abba a hibába ne essünk bele, hogy a
maximálisan betervezett előirányzatokat elköltjük, mert ha elköltjük abból lesz a hiány.
Kontroll alatt kell tartani a dolgokat.
Pallagi László képviselő:
A múlt ülésen tárgyalt anyag átláthatóbb volt, én annak jobban örültem. Ettől függetlenül
elfogadom a költségvetést. Akkor megfogalmaztunk szempontokat, foglaljuk írásba, soroljuk
fel és tegyük a költségvetés mellé magunk részére.
Sági Tibor alpolgármester:
Polgármester Úrnak és Jegyző Úrnak folyamatosan kontroll alatt kell tartani a Polgármesteri
Hivatalt, a napi ügyek intézése az ő kezükben van. Most ugyanazt a modellt követjük, mint
korábban, tulajdonképpen az ő felelősségük lesz, hogy el ne szálljon ez a költségvetés.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2017. évi költségvetés elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete
Borsodnádasd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötés
hivatali helységén kívüli, valamint a hivatali munkaidő kívül történő létesítésének
engedélyezéséről és az ezekért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet
elfogadásra
Kormos Krisztián polgármester:
Megkérem Jegyző Urat, tájékoztasson bennünket az előterjesztésről.
Burkovics Róbert jegyző:
A Kormányhivatal javaslattal élt az önkormányzatok felé, hogy a képviselő-testület tűzze
napirendre a rendelet megalkotását. Borsodnádasdon a házasságkötésért eddig sem kellett
fizetni, javasoljuk, hogy a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn
kívüli létesítését az önkormányzat továbbra is díjmentesen, az eddigi gyakorlatnak
megfelelően biztosítsa a házasulók részére.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
házasságkötés hivatali helységén kívüli, valamint a hivatali munkaidő kívül történő
létesítésének engedélyezéséről és az ezekért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet
megalkotását.
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
házasságkötés hivatali helységén kívüli, valamint a hivatali munkaidő kívül történő
létesítésének engedélyezéséről és az ezekért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete
a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
létesítésének engedélyezéséről és az ezekért fizetendő díjakról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Kormos Krisztián polgármester:
Az államháztartási törvény előírja, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell
megállapítani.
Burkovics Róbert jegyző:
Ennek akkor lenne jelentősége, ha az önkormányzat hitelt akarna felvenni.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség megállapítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
15/2017.(II.14.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
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Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a saját bevételei
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet)
változatlan formában jóváhagyja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 – Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez konstrukció keretében ASP rendszerhez
csatlakozás feltételeinek megteremtése Borsodnádasdon című pályázat benyújtására
Kormos Krisztián polgármester:
A Miniszterelnökség pályázatot hirdetett csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez tárgyban, melyre önkormányzatunk is pályázik. Előírás,
hogy 2018. január 1-ig csatlakozni kell ehhez a rendszerhez. A támogatási intenzitás 100 %,
maximum 7 M Ft-ra lehet pályázni, önerő nem szükséges. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 –
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
konstrukció keretében ASP rendszerhez csatlakozás feltételeinek megteremtése
Borsodnádasdon című pályázat benyújtását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Pallagi László képviselő:
Kötelező elfogadnunk, mást nem tudunk tenni.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 – Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez konstrukció keretében ASP rendszerhez csatlakozás feltételeinek
megteremtése Borsodnádasdon című pályázat benyújtásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
16/2017.(II.14.) számú KT határozat
Tárgy: A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 – Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez konstrukció keretében ASP rendszerhez
csatlakozás feltételeinek megteremtése Borsodnádasdon című pályázat benyújtása
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányító Hatósága által meghirdetett KÖFOP1.2.1-VEKOP-16 – Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez konstrukcióra pályázatot nyújt be.
A projekt címe: ASP
Borsodnádasdon

rendszerhez

csatlakozás

feltételeinek

megteremtése

A projekt összköltsége: 7.000.000 Ft
Igényelt támogatás:
Önrész:

7.000.000 Ft
0 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítésére, benyújtására,
valamint nyertes pályázat esetén a projekt lebonyolítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A 23. és 25. számú főutak fejlesztésével kapcsolatban a héten lesz közmeghallgatás Ózdon.
Megyei felosztásban lesznek megtartva ezek a fórumok. Az önkormányzatoknak hirdetmény
formájában kellett ezt közzé tenni. Megkerestünk olyan ingatlan tulajdonosokat, akiknek
érintett az ingatlanuk ebben az ügyben. A közeljövőben meg akarják valósítani az elképzelést.
Óvatosnak kell lennünk, több információra van szükségünk. Megfogalmaztunk javaslatokat,
melyeket a következők:
Borsodnádasd Város Önkormányzata a 23. és 25. számú főutak Bátonyterenye - Ózd közötti
2*2 sávos fejlesztésre vonatkozó Borsodnádasdot érintő szakaszának tervével kapcsolatosan
az alábbi észrevételeket teszi:
- városunk önkormányzata a térség és a város vonatkozósában kiemelkedő
fontosságúnak tartja a fejlesztés megvalósulását,
- a képviselő-testület, a korábbi 56/2016.(VI.16.) számú határozatát fenntartva továbbra
is a település belterületét elkerülő BN2. és BN3. változatokat tartaná a hosszútávú,
véglegesen jó megoldásnak,
- amennyiben mégis a településen áthaladó nyomvonalat tartják megvalósíthatónak –
abban az esetben új nyomvonal helyett – a jelenlegi nyomvonal felújítását sokkal
költséghatékonyabbnak tartjuk,
- a tervben szereplő nyomvonal a meglévő úttal párhuzamosan halad és a forgalmat
teljes egészében a településközpontba irányítja, a tervezett csomópontokat és az 50
km/h sebességkorlátozást figyelembe véve pedig a közlekedés időtartamát nem javítja,
- a tervezett nyomvonal pár méterre halad el az óvodától, iskolától, polgármesteri
hivataltól, közösségi ház és könyvtártól, ami veszélyforrás lehet az ide járó
gyerekeknek és lakosságnak egyaránt,
- a tervezett nyomvonal igen sok magántulajdont érint, mely ingatlanok kisajátítása
jelentős költséggel járna,
- javasoljuk az új nyomvonal helyett a meglévő nyomvonal felújítását – esetlegesen az
itt megtakarított költségekből a borsodnádasdi szerpentin kiváltásának átgondolását.
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Kormos Krisztián polgármester:
A Budaberke utca lakói megkerestek bennünket, panaszbeadvánnyal éltek az önkormányzat
felé azzal kapcsolatban, hogy az utcában lévő teherforgalom miatt az ingatlanok állapota
megromlott, tönkrement az út. Szakértőt kértünk fel a helyzet felülvizsgálására, aki azt
mondta, hogy súly és minden más egyéb korlátozás bevezetése fölösleges, mert nincsen
átmenő teherforgalom, csak célforgalom van. Az út állagromlása nem az elmúlt egy hónapban
történt teherforgalom miatt következett be. Az érintett útszakaszon 2017. január közepétől
végez faanyag szállítást az Egererdő Zrt. Szilvásváradi Erdészete, aki jelezte, hogy a jövőben
nagyobb mennyiségű fakitermelés nem lesz. A szakértői véleményről tájékoztatni fogjuk az
érintett Budaberke utca lakóit.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének
minden képviselő és a polgármester a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben
2017. január 31. napjáig eleget tett.

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

Kovács Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

