Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2018. március 29. 16.30 órától – 17.00 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Kormos Krisztián polgármester
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető – jelen van
Sági Tibor alpolgármester
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kelemen Tünde 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, Kelemen Tünde és Kovács Attila képviselőket
jegyzőkönyv hitelesítőknek választotta.
Sági Tibor alpolgármester
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 szervezeti és működési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztés:
Sági Tibor alpolgármester
2. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 3/2017. (III.24.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztés:
Sági Tibor alpolgármester
3. Javaslat a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadására
Előterjesztés:
Sági Tibor alpolgármester
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4. Tájékoztató folyamatban lévő pályázatokról
Előterjesztés:
Sági Tibor alpolgármester
5. Javaslat az Ózd Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának
módosítására
Előterjesztés:
Sági Tibor alpolgármester
6. Egyebek
1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Sági Tibor alpolgármester:
Megkérem Jegyző Urat, tájékoztasson bennünket a napirenddel kapcsolatban.
Burkovics Róbert jegyző:
Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondanám, hogy egy korábbi anyag került
átdolgozásra. Jelen pillanatban a jegyző helyettesítésével vannak problémák, ugyanis jelen
szabályozás alapján a jegyzőt távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén az aljegyző
helyettesíti. A jegyző és aljegyző egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása
esetén a jegyzői feladatokat a hatósági irodavezető látja el. Ez most így működik nálunk,
ezzel több probléma is van. 2014-től a jegyzőt nem a képviselő-testület nevezi ki, hanem a
polgármester. Az aljegyzőt ugyancsak a polgármester, a jegyző javaslatára. Ha ezt az szmszbe így beleemeljük, hogy a hatósági irodavezető látja el a helyettesítésemet, akkor a
képviselő-testület kivette a polgármester kezéből azt a privilégiumot, hogy meghatározza,
hogy ki legyen a jegyzői feladatokat ellátó megbízott jegyző. Meghatározott időre lehet
ideiglenesen jegyzői feladatokra megbízni valakit, ami 6 hónap. Annak a személynek, aki a
jegyzői feladatokat ellátja, annak rendelkeznie kell a jegyzői feladatok ellátására
meghatározott végzettségekkel. Ezt az szmsz-ben a törvényi előírásoknak megfelelően átírtuk
a következőképpen, a jegyző távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén az aljegyző
helyettesíti. Az jegyző és aljegyző egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása
esetén a jegyzői feladatokat a polgármester által legalább hat hónapra kijelölt, a jegyzői állás
betöltéséhez szükséges képesítéssel rendelkező hivatalon belüli köztisztviselő látja el. A
törvényi feltételeknek ez így megfelel, viszont a gyakorlatban ez probléma. Ha lenne
aljegyző, automatikusan tudna helyettesíteni. Ahhoz, hogy valaki jegyzői feladatokat
láthasson el államigazgatási, vagy jogi végzettség kell.
Pallagi László képviselő:
Jelen pillanatban a hivatalnál dolgozik olyan személy, aki rendelkezik jogi végzettséggel.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Javaslom, hogy keressük meg az aljegyzői feladatok ellátására alkalmas személyt, ez oldaná
meg az automatikus helyettesítést.
Sági Tibor alpolgármester:
Én is javaslom, ha nincs akadály és van ilyen személy házon belül az aljegyzővé történő
kinevezését. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
elfogadását.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018.(III.30.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 3/2017. (III.24.) önkormányzati rendelet módosítására
Sági Tibor alpolgármester:
Megkérem Jegyző Urat, tájékoztassa a testületet a napirendről.
Burkovics Róbert jegyző:
Minden évben felül kell vizsgálni a fizetendő térítési díjakat, előtte egy hónappal ki kell
értesíteni az érintetteket. A 2. mellékletben látszik a változás az előző évihez képest. Egy
minimális emelést javasol az intézményvezető.
Dorkó György képviselő:
Nagy öröm volt a lakosság körében, hogy volt egy jó szakácsa a konyhának és érezhetően
jobb volt az ebéd minősége, ő viszont sajnos már nem dolgozik nálunk. A véleményem, hogy
az utóbbi időben romlott az étel minősége. Jelentős mennyiségű és minőségű romlás
mutatkozik ezen a téren, amin mindenképpen javítani szükséges.
Sági Tibor alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 3/2017. (III.24.) önkormányzati rendelet módosítását.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
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Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 3/2017. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3 /2018. (III.30.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 3/2017. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadására
Burkovics Róbert jegyző:
Tulajdonképpen egy tervről van szó. Minden eljárás 2018. II. negyedévében indul, egy
erőteljes tempóban kell majd haladni és reméljük, hogy bírjuk majd tartani. Ebben az
anyagban csak az elnyert pályázatok vannak.
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető:
Projektenként vannak a táblázatban jelölve, a zöld várost a közbeszerzési tanácsadóval
egyeztetve három blokkra bontottuk szét. Magas építésre, mély építésre és zöld felületre.
Ezeken belül is több projekt elem van, például a magas építésnél szerepel a jegyzői ház,
piactér, sportöltöző. A mély építéseknél szerepelnek utak, parkolók, járdák felújítása. Első
mérföldkőként jelenleg május 31. a határidő a tervek elkészítésére, ezt követi majd a
közbeszerzések kiírása. A tervezők április végére ígérték a terveket, vélhetően ezek májusban
és júniusban kerülnek kiírásra. Egy közbeszerzési eljárásnak normál esetben 40 nap a
határideje, ami a felhívástól a szerződés kötésig tart. Amikor szerződést kötünk a kivitelezőtől
függ, hogy mikor tud felvonulni, a célunk, hogy minél hamarabb.
Dorkó György képviselő:
Ezt akadályoztathatja az, hogy a szennyvíz beruházás hamarosan elkezdődik. Lehetséges,
hogy emiatt csúszni fognak a mély építésre vonatkozó felújítások.
Pallagi László képviselő:
Tulajdonképpen milyen tervekről beszélünk?
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető:
Van már sok tervünk, az engedélyes terveink általában megvannak, viszont a közbeszerzések
kiírásához részletes tervek szükségesek, a kiviteli tervek és az ahhoz kapcsolódó tételes
költségvetés és kiírás. Az engedélyes szintű tervek nem olyan részletesek, mint a kiviteli
tervek. Az engedélyes szintű tervnél például az építési engedélyhez nem követelmény, hogy
gépész, vagy villamos szakági tervek legyenek.
Pallagi László képviselő:
Teljesen logikus, hogy három nagy csoportra lett szétszedve. Én mindenképpen a magas
építményeket tenném ütemezés szintjén az elejére, ezen belül emelném ki a jegyzői házat és a
piacteret.
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Sági Tibor alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2018. évi közbeszerzési terv elfogadását.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
19/2018.(III.29.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy
Borsodnádasd Város Önkormányzat melléklet szerinti 2018. évi közbeszerzési tervét
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
4. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató folyamatban lévő pályázatokról
Pallagi László képviselő:
Mit lehet tudni a svájci projektes pályázatról?
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető:
A svájci projekt két éves (22 hónap) időtartamra vonatkozik 109 M Ft összegben. Ez még
pályázati döntés szakaszban van, ilyenkor hiánypótlás és tisztázó kérdéseken már túl vagyunk
a pályázat benyújtását követően. A döntési szakaszban semmilyen információt nem adnak a
pályázattal kapcsolatban, de hamarosan várható döntés.
Pallagi László képviselő:
Én úgy tudom, hogy erről már döntés született.
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető:
Amikor egy támogatási szerződést megkötünk, a szerződést követően kb. 10 napon belül le
lehet hívni az előleget, jelen esetben a 100 %-ot, ami itt lesz az önkormányzat számláján.
Onnantól kezdve az önkormányzat szerződik ki az egészségügyi szolgáltatókkal és projekt
szereplőkkel, azzal, akivel az önkormányzat szeretne, esetleg akik a pályázat előkészítésében
részt vettek. Majd ezt követően szerződést kötünk az egész projektre vonatkozóan, amitől
nem lehet eltérni, csak kisebb korrekciók miatt.
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Sági Tibor alpolgármester:
A közelmúltban voltak szűrések a lakosság körében, amelyek tulajdonképpen a településen
élők érdekeit szolgálják. A szennyvízberuházásnál olvastam, hogy az önrésze az
önkormányzatnak megemelkedett. Erre tudunk-e esetleg pályázni?
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető:
Ezt egy kormányrendelet szabályozza, az önkormányzatnak nem kell ezzel külön foglalkozni,
a Kormány az úgynevezett derogációs projektek mellé pályázat nélkül hozzárendelte az
önrészt is.
Sági Tibor alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztatót.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
folyamatban lévő tájékoztató elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/2018.(III.29.) számú KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól szóló tájékoztató elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a város
folyamatban lévő pályázatairól szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
5. Tárgyalt napirend:
Javaslat az Ózd Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítására
Burkovics Róbert jegyző:
Az anyagból kiderül, hogy egy Biztos Kezdet nevű gyerekházat tesznek át a társuláshoz, amit
a társulás fog működtetni Ózd város közigazgatási területére vonatkozólag.
Sági Tibor alpolgármester:
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.
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Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Ózd Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosításával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2018.(III.29.) 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 jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a módosítással kapcsolatos teendők
ellátására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Sági Tibor alpolgármester:
A rally kérdését át kell gondolni a későbbiekben, ugyanis nagyon úgy néz ki, hogy a település
kettészakadt, van, aki nagyon szereti ezeket a rendezvényeket és van, aki nagyon nem.
Komoly versenyzések voltak tapasztalhatók a falusi részen, ami nem szerencsés.
Egyértelműen van rá igény. Amikor ideérkezik egy ajánlat a hivatalhoz ilyen rendezvényeket
illetően, a polgármester válláról vegyük le az efféle terheket, ne kelljen neki ilyenekkel
foglalkozni, döntsön erről a testület.
Dorkó György képviselő:
Ebben az évben először volt ilyen jellegű autóversenyzés a településen. Eddig olyan
versenyek voltak, amik a település gyógyszertár fölötti részét érintették. Az országos rally
versenyzés egy futamot ide hozott, az Eger rallynak volt itt egy gyorsasági szakasza, ami
abból állt, hogy egy 200 km-es körben versenyeznek a versenyzők. A gyorsasági szakasz 6-810 km, ami egy komplett verseny szakasznak egy része. Az egyéb részeken az autók
ugyanúgy közlekedhetnek, mint bárki más. Olyanoktól is elkérték a belépő árát, akik nem a
rendezvényre mentek.
Sági Tibor alpolgármester:
A kockázata nagyon magas volt ennek a rendezvénynek. Talán ősszel is terveznek.
Kelemen Tünde képviselő:
Az utóbbi időben látni lehet a településen idegen személyeket, akik fényképeznek mindenfelé,
mit lehet róluk tudni?
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Burkovics Róbert jegyző:
Hamarosan elkezdődik a városban a szennyvízberuházás, ezzel kapcsolatosan vannak a
felmérések. Lakossági fórumot tartunk még ebben a hónapban, mert a közeljövőben fel is
vonulnak a szakemberek.
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Sági Tibor alpolgármester az ülést
bezárta.

k.m.f.

Sági Tibor
alpolgármester

Kelemen Tünde
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Kovács Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

