Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2017. december 14. 17.00 órától – 18.30 óráig a
Képviselő-testület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Kelemen Tünde képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Bernáth Mihály főépítész – jelen van
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető - jelen van
Szántó Erika hatósági ügyintéző – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Nagy Anett intézményvezető – jelen van
Ferenczné Szabó Csilla pénzügyi ügyintéző – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Sági Tibor és Kovács Attila képviselőtársakat. 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, Sági Tibor 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 Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
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2. Javaslat Borsodnádasd Településképi Arculati Kézikönyvének és Borsodnádasd
településképi rendeletének elfogadására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető
3. Javaslat az önkormányzati hatósági ügyben történő elektronikus kapcsolattartásról
szóló 20/2009.(IX.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
4. Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 azonosítószámú, "Észak-Magyarországi
szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5)" című projekthez a
Polgármester általános jellegű felhatalmazására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető
5. Javaslat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban
való részvétel elvi támogatására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
6. Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
7. Javaslat a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
8. Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai
programjának módosítására, valamint szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Nagy Anett intézményvezető
9. Javaslat a 2018. I. féléves munkaterv elfogadására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
10. Javaslat a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének elrendelésére
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester

11. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat
benyújtandó pályázatának önerő támogatására.
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
12. Javaslat a 2018. évi rendezvénynaptár elfogadására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
13. Egyebek

STARTMUNKA

programra
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Törvényi előírás, hogy a költségvetésünket módosítani szükséges. A jövőben lesznek nehéz
döntések, amiket fel kell vállalnunk. A pénzügyi helyzetünket igazán komplexen kell
vizsgálnunk, a jövőt jól kell modelleznünk és le kell követni azokat a változásokat, amik
negatív előjelűek, meg kell hozni azokat a döntéseket, hogy az előjel lehetőség szerint ne
negatív legyen.
Sági Tibor alpolgármester:
Kérésem volna a Pénzügyi Bizottság felé, a költségvetés elfogadása előtt, lehetőség szerint
január végéig gyűjtsék már ki az önkormányzat kintlévőségeit, tételesen, amelyre hozzunk
döntéseket, intézkedési tervet.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2017. évi költségvetésről szóló 1/2017.(II.15.) 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
2017. évi költségvetésről szóló 1/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017. ( XII.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.( II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Településképi Arculati Kézikönyvének és Borsodnádasd
településképi rendeletének elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön Bernáth Mihály főépítész urat. Jelen napirendi témánk a Településképi
Arculat Kézikönyv és a településképi rendelet elfogadása. Hosszasan beszéltünk már erről az
anyagról, a közelmúltban lakossági fórumot is tartottunk e témában, ami kötelező eleme
ennek a folyamatnak. A lakosság részéről észrevétel nem érkezett, a képviselő társak
véleményét beleépítettük az anyagba. Úgy gondolom, ha az anyagban lévők legalább 80 %-át
meg tudjuk valósítani, akkor elmondható, hogy egy nagyon jó eredményt értünk el. Átadom
Főépítész Úrnak a szót.
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Bernáth Mihály főépítész:
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. A lakossági fórumon részletes tájékoztatást adtunk a
kézikönyvről és a rendeletről. Azt gondolom, hogy a dokumentumok készítői egy nagyon
alapos munkát végeztek. A véleményeket megkaptuk, igyekeztünk beépíteni az anyagba, még
a mai napon is érkezett a Bükki Nemzeti Parktól. Borsodnádasd város településképe
tekintetében irreleváns megfogalmazások voltak, elmondható, hogy a képviselő-testület az
előterjesztett dokumentumokat jó szívvel fogadhatja el. Szeretném megköszönni, hogy
közreműködhettem ezeknek a dokumentumoknak az elkészítésében, úgy gondolom, a
település fogja tudni hasznosítani.
Kormos Krisztián polgármester:
Előírás, hogy egy év múlva felül kell vizsgálni az anyagot.
Burkovics Róbert jegyző:
Annyit szeretnék a rendelethez hozzáfűzni, hogy novemberben a képviselő-testület elfogadta
a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletet. Jelen rendelet
elfogadásával, a reklámokról szóló rendeletet hatályon kívül kell helyezni.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Borsodnádasd településkép védelméről szóló rendeletét,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Borsodnádasd településkép védelméről szóló rendelet 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 településkép védelméről szóló rendelet elfogadásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 5 igen, 1
tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Borsodnádasd Településképi Arculati Kézikönyvét,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 5 igen, 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
95/2017.(XII.14.) számú KT határozat
Tárgy:

Borsodnádasd Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása

Borsodnádasd Város Önkormányzata döntött abban, hogy a mellékletként csatolt
Borsodnádasd Települési Arculati Kézikönyvét elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 43/B. §
szerinti szükséges közzétételi intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat az önkormányzati hatósági ügyben történő elektronikus kapcsolattartásról
szóló 20/2009.(IX.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Kormos Krisztián polgármester:
A képviselő-testület a 2009-ben hatályos jogszabályoknak megfelelően döntött arról, hogy
önkormányzati hatósági ügyekben nem kívánja biztosítani az elektronikus ügyintézés
lehetőségét, viszont 2018. január 1-től hatályba lép az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályiról szóló törvény, ami már kötelezővé teszi az
önkormányzatok számára az elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés biztosítását. Ennek
értelmében hatályon kívül kell helyezni a 2009-ben alkotott rendeletünket. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
számára az önkormányzati hatósági ügyben történő elektronikus kapcsolattartásról szóló
20/2009.(IX.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
az önkormányzati hatósági ügyben történő elektronikus kapcsolattartásról szóló
20/2009.(IX.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete
az elektronikus ügyintézésről szóló
20/2009.(IX.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 azonosítószámú, "Észak-Magyarországi
szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5)" című projekthez a
Polgármester általános jellegű felhatalmazására
Kormos Krisztián polgármester:
A szennyvízberuházás a közeljövőben el fog kezdődni Borsodnádasdon. A testület egy
korábbi határozata értelmében a Polgármester felhatalmazást kapott a beruházással
kapcsolatos döntések meghozatalára, nyilatkozatok megtételére, szerződések aláírására,
melynek következményeként a közelmúltban aláírtuk a konzorciumi megállapodást. Ehhez
szükséges az utólagos jóváhagyása a képviselő-testületnek. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta a napirendet, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 azonosítószámú, Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5) című projekt megvalósításához kapcsolódó Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás aláírásának utólagos jóváhagyását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 azonosítószámú, Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5) című projekt megvalósításához kapcsolódó Konzorciumi
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Együttműködési Megállapodás aláírásának utólagos jóváhagyásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
96/2017.(XII.14.) számú KT határozat
Tárgy:

KEHOP-2.2.2-15-2015-00036
azonosítószámú,
Észak-Magyarországi
szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5) című projekt megvalósításához
kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásának utólagos
jóváhagyása

Borsodnádasd Város Önkormányzata a Polgármester szennyvízberuházás előrehaladásával
kapcsolatban bekövetkezett körülményekről döntésekről nyújtott tájékoztatása alapján döntött
abban, hogy a KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 azonosítószámú, Észak-Magyarországi
szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5) című projekt megvalósításához
kapcsolódóan Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírását utólagosan jóváhagyja.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
számára
a
KEHOP-2.2.2-15-2015-00036
azonosítószámú,
Észak-Magyarországi
szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5) című projekthez a Polgármester
általános jellegű felhatalmazását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 azonosítószámú, Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5) című projekthez a Polgármester általános jellegű
felhatalmazásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
97/2017.(XII.14.) számú KT határozat
Tárgy:

KEHOP-2.2.2-15-2015-00036
azonosítószámú,
Észak-Magyarországi
szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5) című projekthez a Polgármester
általános jellegű felhatalmazása

Borsodnádasd Város Önkormányzata döntött abban, hogy a KEHOP-2.2.2-15-2015-00036
azonosítószámú, Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5)
című projekthez a zökkenőmentes és gyorsabb előrehaladás érdekében felhatalmazza a
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Polgármestert a kapcsolódó döntések meghozatalára, a szükséges nyilatkozatok megtételére,
valamint az ügyben keletkező szerződések, iratok aláírására.
A projektben meghozott döntésekről, kialakult körülményekről a Polgármester a képviselőtestületet a lényeges körülmény bekövetkezését követő ülésen, vagy különösen fontos kérdés
felmerülését követően haladéktalanul tájékoztatja.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban
való részvétel elvi támogatására
Kormos Krisztián polgármester:
A Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskolában a 8. osztályos tanulóknak minden évben
lehetőségük van az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni, viszont a
részvételéhez szükséges a tantestület, a képviselő-testület és a Borsodnádasdi Szociális
Alapszolgáltatási Központ támogatása. A tantestület Czapp Evelin és Pirkó Dániel
továbbtanulását támogatják. A támogatás elvi, semmilyen anyagi kötelezettséggel nem jár. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Czapp Evelin és Pirkó Dániel Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvétel elvi támogatását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Czapp Evelin és Pirkó Dániel Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvétel elvi támogatásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
98/2017.(XII.14.) számú KT határozat
Tárgy: Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvétel elvi támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy benyújtja
pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvételére.
Támogatja, hogy CZAPP EVELIN és PIRKÓ DÁNIEL tanulóink Borsodnádasd település
képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában.
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Az Önkormányzat csak elvi támogatásban részesíti a tanulókat, anyagi támogatást jelenleg
nem tud nyújtani nekik
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerű

6. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A belső ellenőrzési feladatokat továbbra is Győrffi Dezsőék látják el, könnyvizsgálatra nem
vagyunk kötelezettek már, úgy gondolom velük érdemes a továbbiakban is együttműködni.
Burkovics Róbert jegyző:
Intézményenként vizsgálták azokat a tevékenységeket, ahol pénzkezelések vannak, illetve
szabálytalanságok fordulhatnak elő.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
99/2017.(XII.14.) számú KT határozat
Tárgy: 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2018. évi belső
ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: értelemszerűen
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7. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírására
Kormos Krisztián polgármester:
A jelenlegi intézményvezető Serege Istvánné megbízása 2018. augusztus 14-én lejár, aki a
jövő évben a nyugdíjas kort is el fogja érni, új intézményvezetőt szükséges választani. Úgy
gondoltuk, hogy mivel nagy a pedagógus hiány, érdemes lenne időben lefuttatnunk ezt a
pályázati kiírást. A pályázatban a határidőket kihagytuk, beszéljük meg ki mit javasol.
Sági Tibor alpolgármester:
A március végi, április eleji időpont tökéletes beadási határidőként megállapítani.
Burkovics Róbert jegyző:
Akkor legyen a pályázat beadási határideje 2018. április 3. kedd, áprilisban ki tudjuk értékelni
és elbírálni.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
100/2017.(XII.14.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Mesekert Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása
Borsodnádasd Város Önkormányzat képviselő-testülete döntött abban, hogy a melléklet szerinti
pályázatot írja ki a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
Egyúttal felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert a pályázati eljárás lefolytatására.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: közzététel 8 napon belül
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8. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai
programjának módosítására, valamint szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm Intézményvezető Asszonyt ülésünkön, átadom a szót.
Nagy Anett intézményvezető:
A szakmai program módosítását egyrészt törvényi előírás indokolta, új szolgáltatási elem,
definíció jelent meg, minden szociális szolgáltatásnak ki kell választania, hogy melyek azok a
tevékenységek, amelyeket nyújtanak. Ezeket az elemeket be kellett illeszteni a szakmai
programba. A másik része pedig a Győrffi György belső ellenőrzésben tett észrevételeinek a
módosítása lenne.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának módosítását,
valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását.
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 Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának módosításával,
valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
101/2017.(XII.14.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai
módosítása, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása

programjának

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának módosítását, valamint szervezeti
és működési szabályzatát jóváhagyja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: értelemszerűen
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9. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2018. I. féléves munkaterv elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
A munkatervet minden évben kétszer szoktuk elfogadni, az első és második félévre
vonatkozóan, természetesen ebben lehet eltérés, módosítás, egy tervezetről van szó.
Dorkó György képviselő:
Korábban beszéltünk arról a közmunkaprogramot illetően, hogy két testületi ülés között eltelt
időszakban végzett munkákról tájékoztatnak bennünket az illetékesek. Ezt kérném belevenni a
munkatervbe.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2018. I. féléves munkaterv elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2018. évi I. féléves munkaterv elfogadásával, azzal a kiegészítéssel, hogy minden testületi
ülésen a képviselők tájékoztatást kapnak a két testületi ülés közötti közmunkaprogramban
végzett munkálatokról, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
102/2017.(XII.14.) számú KT határozat
Tárgy: 2018. I. féléves munkaterv elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2018. I.
féléves munkatervét elfogadja a melléklet szerint.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

10. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének elrendelésére
Kormos Krisztián polgármester:
Javaslatot szeretnénk tenni arra vonatkozóan, hogy a két ünnep között, december 27., 28. és
29. napokon a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendelnénk el, természetesen
szabadság terhére. Az igazgatási szünet alatt is korlátozott ügyfélfogadást kell tartani a
szükséges és haladéktalan ügyek intézésére. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet,
kérném a véleményeket.
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Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének elrendelését.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének elrendelésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
103/2017.(XII.14.) számú KT határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 2017. december havi igazgatási szünetének
elrendelése
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2017.
december hónapban a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el
az alábbi napokon:
2017. december 27. (szerda), 2017. december 28. (csütörtök), 2017. december 29. (péntek).
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

11. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat
benyújtandó pályázatának önerő támogatására

STARTMUNKA

programra

Kormos Krisztián polgármester:
Második alkalommal kell a közmunkaprogramhoz kapcsolódóan az önerőt nekünk biztosítani.
A program szociális irányultságát illetően sokkal jobb, hogy a közmunkaprogramban részt
vevők dolgoznak és dolgozhatnak. Program elemekre lehet pályázni, újdonságokra nem,
vinnénk tovább a mezőgazdaságot, bio, illegális hulladéklerakó felszámolását, mint
programot, helyi sajátosság és belvíz elvezetést. Lesz hosszú távú közfoglalkoztatási program,
ami főként az intézményi dolgozókra vonatkozik. A tervezett létszámot viszonylag szűk
határok között tartottuk, különböző mutató számokat kell figyelni, hogy a dologi költséget
milyen mértékben finanszírozza, az a létszámhoz illeszkedik-e, nézni kell a létszámkeretet.
Alapvetően visszafelé kell számolnunk a létszám tekintetében. Eddig megoldatlan probléma
volt a nyáron levágott fűnek a kezelése, elhelyezése, szeretnénk egy professzionálisabb
komposztálót. Megpróbálnánk gépjárművet is beszerezni. Sajnos elmondható, hogy
közmunkában is munkaerő hiány lép fel. A jó munkaerőt folyamatosan kellene foglalkoztatni,
különben elmennek.
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Pallagi László képviselő:
Mennyi közmunkás ember dolgozik jelenleg Borsodnádasdon?
Ferenczné Szabó Csilla pénzügyi ügyintéző:
200 fő fellett van az állomány, a jövő évben csökkeni fog.
Kovács Attila képviselő:
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy az idén a mezőgazdasági program keretében
termeltünk 3.154.000 Ft-ot és még a gombában bent van kb. 400.000 Ft, valamint 720.000 Ft
értékben eladtunk 18 darab sütőt.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Város Önkormányzat startmunka programra benyújtandó pályázatának önerő
támogatását.
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 STARTMUNKA programra benyújtandó pályázatának
önerő támogatásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
104/2017.(XII.14.) számú KT határozat
Tárgy: A STARTMUNKA programban mezőgazdasági programelem kötelező önerejének
támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Startmunka program mezőgazdasági projekt témában a pályázat megvalósításához szükséges
önerőt Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséből biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

12. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2018. évi rendezvénynaptár elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Kértem Intézményvezető Asszonytól, hogy készítsen előzetes költségbecslést a
programokhoz. A legköltségesebb rendezvényünk a Molnárkalács Fesztivál. Azt gondolom,
hogy május 1-re, a fesztiválra és augusztus 20-ra kellene önkormányzati értelemben nagyon

15
koncentrálnunk, odafigyelnünk, jobban felkészülnünk. A fesztivál időpontjaként a 2018.
július 6.,7., és 8. napokat gondoltuk meghatározni, ez lesz július első hétvégéje.
Intézményvezető Asszony erre a hétvégére kért ajánlatokat zenekarok tekintetében, hogy kik
azok, aki még szabadok és szóba jöhetnek, hogy meghívjuk őket. Rúzsa Magdi, Zsédényi
Adrienn, Hooligans, Edda, Magna Cum Laude, Zoltán Erika, ők mind milliós összegekért
jönnének el, valamint vannak az olcsóbb kategóriások, mint például Balkán Fanatik, Old
Boyz, Triász, Kerekes Band.
Sági Tibor alpolgármester:
Én azt javaslom, hogy hívjunk meg több olyan együttest, akik nem milliós összegekért jönnek
el. A hangulatot ők is tudják fokozni és akiket az imént felsorolunk, keressük meg, kérjünk
ajánlatot, szabad-e még a július első hétvégéjük. 70-es, 80-as évekbeli populáris zenekarok
irányába menjünk el.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2018. évi rendezvény naptár elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2018. évi rendezvény naptár elfogadását, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
105/2017.(XII.14.) számú KT határozat
Tárgy: 2018. évi rendezvény naptár elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2018. évi
rendezvény naptárat a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy minden évben vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségünk van, melyet január 31. napjáig kell a Polgármesteri Hivatal titkárságára
leadni.
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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

