Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2019. május 30. 17.30 órától – 19.00 óráig a Képviselőtestület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Sági Tibor alpolgármester
Kovács Attila képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
dr. Rapcsok Balázs aljegyző – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Hajdúné Murányi Tünde ügyvezető – jelen van
Orbán József Nádasd Települések Együttműködéséért Közalapítvány elnöke–jelen van
Papp Béla Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány elnöke – jelen van
Tankó Roland Borsodnádasdi Labdarúgó Sport Egyesület elnöke – nem jelent meg
Sike László Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület elnöke – nem jelent meg
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Dorkó György
képviselő-társakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Dorkó György
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 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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2. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
3. Javaslat a 2018. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
4. Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
5. Javaslat a Nádasd Kft 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Hajdúné Murányi Tünde ügyvezető igazgató
6. Javaslat Borsodnádasd Településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv,
Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat) részleges módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető
7. Tájékoztató a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2018. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Orbán József elnök
8. Tájékoztató a Borsodnádasdi Labdarúgók Sport Egyesület 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tankó Roland elnök
9. Tájékoztató a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány
2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Papp Béla elnök
10. Tájékoztató a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi tevékenységről
Előterjesztő: Kovács Attila elnök
11. Tájékozató a Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Sike László elnök
12. Tájékoztató a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési
tevékenységéről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
13. Egyebek

Nonprofit

Kft.

2018.

évi
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Kormos Krisztián polgármester:
Egy tragikus esemény sarkallt bennünket arra, hogy megalkossuk ezt a rendeletet. Megkérem
Jegyző Urat, hogy tájékoztasson bennünket a jogszabályi háttérről.
Burkovics Róbert jegyző:
A rendeletet felül kellett vizsgálni, mert volt korábban a „Borsodnádasd díszpolgára” és
„Borsodnádasdért” elismerő cím adományozásáról egy önkormányzati rendeletünk. A
felhatalmazást adó jogszabály megváltozott és ilyen esetben szükséges a rendelet
felülvizsgálata. Korábbi testületi ülés alkalmával felvetődött, hogy szeretnék a testületi tagok
a nemrég elhunyt Vass Beáta nevéhez fűződő tevékenységet tovább erősíteni és megőrizni.
Mivel 8. osztályos tanulókról van szó, biztosan örülnének, ha pénzösszeg is járna a díj mellé.
Ha ezt most elfogadja a testület, akár már a tanévzáró ünnepségen is lehetne adni ilyen díjat.
Mindig vannak ügyes kezű, szépen rajzoló gyerekek, akik ezt a hagyományt tovább tudják
vinni. Egyeztettem ezzel kapcsolatban Vass Bea fiával, Érsek Tamással is, aki támogatja a
rendelet megalkotását és megtiszteltetésnek veszi.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2. Tárgyalt napirend:
Javaslat az önkormányzat 2018. évi
önkormányzati rendelet módosítására

költségvetéséről

szóló

1/2018.

(II.16.)

Kormos Krisztián polgármester:
Ahhoz, hogy ezt a módosítást el tudjuk végezni, a tavalyi év december 31-i állapothoz
igazítanunk kellett a költségvetésünket. A közmunkaprogramnak sajnos kevésbé ismert a
jövője.
Burkovics Róbert jegyző:
Az előirányzatok hozzáigazítása történik a költségvetési rendelet módosítása kapcsán, a
zárszámadás teljesítés beállításáról szól, hogy hány százalékban lett az előirányzat teljesítve.
Az önkormányzat gazdasági helyzete egyre kritikusabb abból a szempontból, hogy 2013. év
óta feladatalapú finanszírozásra tértünk át, tehát az önkormányzat meghatározott feladatokra
előirányzatokat kap, abból gazdálkodhat. Vannak olyan előirányzatok, amelyek kijönnek a
költségvetési támogatásból és vannak olyanok, amelyek nem és ki kell egészíteni. Illetve
vannak olyanok feladatok is, amelyeket a településen el kell végezni és semmiféle
finanszírozást nem kapunk mellé. A pénzügyi helyzetről azt kell tudni, hogy volt egy nagyobb
lekötésünk, ami folyamatosan évről évre kopott, mert olyan fejlesztéseket hajtottunk végre,
amelyek önerőt igényeltek. A lekötött pénzek nem működésre mentek el. A tavalyi évi
költségvetésben 121 M Ft lekötésünk, megtakarításunk szerepelt, ebből a 21 M Ft-os optimát
felhasználtuk, jelenleg 100 M Ft-os lekötésünk van, amit szabad pénzeszköznek nevezhetünk.
A tavalyi évi zárszámadásunk pozitív számmal zárt, de ez mind kötelezettséggel terhelt,
vagyis a számlánkon van a pénz, de csak meghatározott dolgokra tudunk elkölteni. A
költségvetés elfogadásakor már láttuk, hogy problémák lesznek a finanszírozást tekintve, így
elfogadtunk egy intézkedési tervet, amit kilenc pontban nevesítettünk meg, melynek majdnem
minden pontját teljesítettük. Mindig azt mondtuk, hogy csak a legvégső esetben kell és
fogunk a lekötött pénzünkhöz nyúlni. Iparűzési adóból 5.166.000 Ft érkezett be az idei évben,
a gépjárműadó központi adó, aminek a 60 %-a az államot illeti meg, 40 % a miénk, ebből
2.750.000 Ft érkezett be. Nagyjából ez az az összeg, amiből nem működéshez kapcsolódó
költségeket tudunk finanszírozni. Voltak pályázatokhoz kapcsolódó kifizetett összegek,
ingatlan vásárlások, településrendezési tervek, szociális tűzifa fuvar, egyebek, melyeknek
költsége több mint 25 M Ft. Ezek mivel egy része pályázatos pénz, valószínűleg fogunk
belőle visszakapni. 2019. május végi pénzügyi állapotot nézve 13 M Ft az, amelyet ki kellene
most fizetnünk. A nettó finanszírozás ebben a hónapban 12.836.000 Ft, ha ebből a bért
kifizetjük 10.200.000 Ft összegben, szabad keretünk marad 2.636.000 Ft és ebből a pénzből
kellene nekünk 13 M Ft-ot kifizetnünk és vis maior pályázathoz még 16 M Ft-ot meg kellene
előlegezni.
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető:
Kapunk egy hónapra 12 M Ft-ot, kifizetjük a bért és marad 2 M Ft-unk működésre.
Pallagi László képviselő:
Nem a bérekkel van itt a probléma, sajnos egyre kevesebb a jó szakember. Meg kell próbálni
behajtani a kintlévőségeket. A pályázatokat mi szavaztuk meg, mi döntöttünk arról, hogy
támogatjuk a beruházásokat, amelyekhez sok esetben önerő volt szükséges. Felmerül bennem
a kérdés, hogy kell-e nekünk minden beruházást támogatni, amit bevállaltunk, amihez saját
erő kell?
Kormos Krisztián polgármester:
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 az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) 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
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2018. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Kormos Krisztián polgármester:
A 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült. Javaslatot szeretnék
tenni, hogy egy nagyobb összeget emeljünk le a számlánkról azért, hogy likvid helyzetet
tudjunk kezelni. Legyen egy folyószámla keretünk, amivel tudunk gazdálkodni. Térjünk erre
vissza a későbbiekben. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2018. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2018. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
A belső ellenőrzési tevékenységet a Gy & Gy Kft. végzi, a jelentést elkészítették. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2018. évi belső ellenőrzési jelentést.
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 jelentéssel, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2019.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: 2018. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2018. évi
ellenőrzési jelentést a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Nádasd Kft 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön Hajdúné Murányi Tünde ügyvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése az
anyaghoz?
Hajdúné Murányi Tünde ügyvezető:
Nincsen kiegészítésem az előterjesztéshez.
Kormos Krisztián polgármester:
A Nádasd Kft. egyre több feladatot lát el, amit kezelni kell. A Felügyelő Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Dorkó György képviselő:
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Nádasd Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót azzal a kiegészítéssel, hogy az üzleti
tervét egy kidolgozottabb formában kellene alkalmazni. A képviselő-testületnek egy külön
ülésen kellene tárgyalnia a Kft-vel kapcsolatos elvárásait, a működés részletes feltételeit. A
molnárkalács sütésnek köszönhetően eredményesen zárta a Kft. a tavalyi évet és ez annak
köszönhető, hogy közmunkaprogramban el tudják végezni a gyártást.
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 Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Nádasd Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2019.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Nádasd Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Nádasd Kft.
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

6. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv,
Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat) részleges módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
A 23. és 25. számú főutak fejlesztésével kapcsolatban kerestek meg bennünket, melynek
értelmében felül kell vizsgálni a településrendezési eszközöket és amennyiben szükséges,
módosítani kell. 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 Településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv
és Helyi Építési Szabályzat) részleges módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd Településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv
és Helyi Építési Szabályzat) részleges módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
31/2019.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasd Borsodnádasd Településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti
Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat) részleges módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy
1. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. megbízásából a TRENECON Viafutura - Partner konzorcium készíti a „23 és 25. sz. főutak Bátonyterenye-Ózd
közötti fejlesztése kapcsán a főutak rekonstrukciójához szükséges tervezési és
engedélyeztetési feladatok ellátása” tárgyú, a 345/2012 (XII.6.) Korm. rend. 1. mell.
1.186. alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás tekintetében a
településrendezési eszközöket (Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi
Építési Szabályzat) felülvizsgálja, amennyiben szükséges módosítja azokat.
2. A településrendezési eszközök felülvizsgálatának és módosításának költségeit külön
szerződés szerint a TRENECON Kft. viseli.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségviselésre kösse meg a
szerződést a költségviselővel, valamint a felülvizsgálatra és tervezési feladatokra arra jogosult
településtervezőt bízzon meg, ill. a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felkéri a
polgármestert, hogy a szükséges további eljárási cselekményeket, intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

7. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2018. évi
tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön Orbán József Elnök Urat, van-e szóbeli kiegészítése az anyaghoz?
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Orbán József elnök:
Az előírásoknak megfelelően működtünk. Tavalyi évben elmaradt a gyerektábor, valószínűleg
az idén is el fog. Sajnos sok minden úgy működik jelenleg, hogy semmi nincs a helyén. A
találkozó az elmúlt évben is nagyon jól sikerült, aki ott volt az tudja.
Kormos Krisztián polgármester:
Én is eredményesnek ítélem a közalapítvány elmúlt évi működését, örülünk neki, hogy a
magunk részéről tudunk a finanszírozásban segíteni. A kollégáktól jó visszajelzések érkeztek
a találkozót illetően. 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 2018. évi tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
32/2019.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2018. évi
tevékenységéről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Nádasd”
Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót a
melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: elnök
Határidő: értelemszerűen

8. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Labdarúgók Sport Egyesület 2018. évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
Tankó Roland Elnök Úr egyéb elfoglaltsága miatt sajnos nem tud részt venni az ülésünkön.
Helyette én mondanék egy pár dolgot az egyesület 2018. évi tevékenységéről. Nehéz
időszakon vannak túl. Az idei évben átalakult a BLASE elnöksége, egy elnökkel és két
elnökségi taggal működik tovább, ők szponzorok is egyben. Mind a hárman nádasdi
kötődésűek. A képviselő-testület az idén is támogatja az egyesületet, sajnos egyre kevesebb
összeggel. Én bízom abban, hogy az új elnökséggel fel lehet rázni ezt az áldatlan anyagi
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állapotot, mert eddig a BLASE egyetlen anyagi támogatója az önkormányzat volt. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Labdarúgók Sport Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Labdarúgó Sport Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóval,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
33/2019.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsodnádasdi Labdarúgók Sport Egyesülete 2018. évi tevékenységéről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Labdarúgók Sport Egyesülete 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

9. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2018.
évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm Papp Béla Elnök Urat ülésünkön, van-e szóbeli kiegészítése az anyagoz?
Papp Béla elnök:
Az anyagban le van írva részletesen a közalapítvány 2018. évi munkája. A civil szervezeteket
támogatni szokta az önkormányzat, akiknek a támogatása a közalapítványon keresztül
történik. Sajnos erre az alapítványnak nincsen pénze és azt kérném az önkormányzattól, hogy
ezeket az utalásokat finanszírozza meg. Az elmúlt időszakban két kuratóriumi tag is elhunyt,
akik helyére új tagokat kell választani. Hat taggal működött eddig az alapítvány, négy
szükséges ahhoz, hogy működőképes legyen. Kérem az önkormányzatot, hogy egészítse ki a
létszámot, a személyekre volna is javaslatom, illetve javaslom, hogy hét fő legyen az
alapítványi tagok létszáma.
Kormos Krisztián polgármester:
Értjük a problémát, igyekszünk megoldást találni rá. A javaslatokat a képviselő társaktól is
várjuk az alapítvány tagjait illetően, erre mindenképpen szükség van, hogy működőképes
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legyen. Köszönetet szeretnék mondani a képviselő-testület nevében azért a munkáért, amit
Elnök Úr végez. 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 2018. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót.
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 2018. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2019.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány
2018. évi tevékenységéről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolót a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

10. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi tevékenységről
Kormos Krisztián polgármester:
Elnök Úr sajnos nem tud részt venni az ülésen, én mondanék pár gondolatot az egyesület
tevékenységéről. Műszaki mentésre is alkalmas gépjárművet fognak kapni a tűzoltók, hiszen
elismert a borsodnádasdi tűzoltó csapatunk a Megyei Katasztrófavédelemnél. Két évvel
ezelőtt megalakult az acél mentőcsoport, ami teljes átfedésben van a Borsodnádasdi Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettel. Kovács Attila elnökként közmunkásokat is irányít, Sulyok György
parancsnok hivatásos tűzoltóként dolgozik, a szakmaiság magas szinten képviselteti magát az
egyesületben. Fábián Norbert is tagja lett az egyesületnek, ő ózdi hivatásos tűzoltóként lett az
ÖTÉ-nek a tagja. 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 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
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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 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóval,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2019.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi munkájáról
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámolót a melléklet szerint
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

11. Tárgyalt napirend:
Tájékozató a Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
Elnök Úr nem tudott eljönni az ülésünkre, mondanék pár szót az egyesületről. Sike László
jelezte, hogy nem szeretne tovább elnöki feladatot ellátni az egyesületben, úgy néz ki fogunk
találni utódot. A polgárőrség működése némi kontrollt igényel az utóbbi időben. Mivel
önkéntességről van szó, nehéz dolgunk van, mert egyre kevesebb a jelentkező. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóval, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2019.(V.30.) számú KT határozat
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Tárgy: Tájékoztató a Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület 2018. évi munkájáról
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Polgárőr Egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámolót a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

12. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
A Nonprofit Kft alapító tulajdonosai vagyunk, Szendrő és Putnok várossal együtt. A héten
Felügyelő Bizottsági ülés volt, ahol Szkálosi László szokott képviselni bennünket, a bizottság
két igen és egy tartózkodás mellett elfogadta a 2018. évi beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
A Kft. mindig későn készíti el a könyvvizsgálói anyagját és a beszámolóját. A héten hétfőn
küldték meg az érintettek részére az elkészült anyagot úgy, hogy kedden reggel ülés volt. A
cégnek eredménye van. Látunk a Kft. jövőbeni működésében némi bizonytalanságot, de most
abban a helyzetben vagyunk, hogy a Kft. működik, van forrása. Szkálosi László
kezdeményezett egy újabb ülést a működést illetően. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2019.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített beszámolója
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Nyugat-Borsodi
Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját a melléklet szerint
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
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Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Burkovics Róbert jegyző:
A Kormányhivatal kereste meg valamennyi megyében működő önkormányzatot, hogy
december 31-ig kellett elfogadni a településkép védelméről szóló rendeletet, viszont voltak
olyan jogszabályi módosítások, amelyek januártól létek hatályba és érintették a rendeletet.
Döntést kell hozni arról, hogy a rendeletünket meg kell majd módosítani, hogy a januárban
történt jogszabályváltozással szinkronba kerüljön, vagyis a rendeletünket felül kívánjuk
vizsgálni.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a
jogszabályváltozásoknak megfelelően a településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.15.)
önkormányzati rendeletet felülvizsgálja az érintett szereplők bevonásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 4 igen, 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2019.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: A településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
jogszabályváltozásoknak megfelelően a településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.15.)
önkormányzati rendeletet felülvizsgálja az érintett szereplők bevonásával
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Javaslat Borsodnádasdi Mesekert Óvoda alapító okiratának módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Megkérem Jegyző Urat, mondjon pár mondatot az előterjesztésről.
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Burkovics Róbert jegyző:
Előzetes döntést kell hozni arról, hogy az alapító okiratot módosítani fogjuk a szorgalmi
időszakon kívül. 2019. május 31-ig meg kell hozni az előzetes döntést az átszervezésről,
aminek az oka az óvoda csoportlétszámának bővítése.
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
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
39/2019.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi Mesekert Óvoda átszervezéséről szóló döntés meghozatala
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Mesekert Óvodát átszervezi, a felvehető maximális gyereklétszámot 130 főre
módosítja, valamint a csoportszámot 5-re növeli 2019. augusztus 31. napjától.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. augusztus 30.

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Javaslatot szeretnék tenni arra, hogy a lekötött pénzünkből 30 M Ft-ot szabadítsunk fel, a
korábban beszéltek figyelembevételével. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Magyar Államkincstárnál
lekötött pénzösszeg fejlesztési célokra történő bevonásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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40/2019.(V.30.) számú KT határozat
Tárgy: Magyar Államkincstárnál lekötött pénzösszeg fejlesztési célokra történő bevonása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a 2019. évi
költségvetés elfogadását követő intézkedési tervre - döntött abban, hogy a Magyar
Államkincstárnál elkülönített pénzösszegből 30.000.000 Ft-ot jóváhagy a képviselő-testület
által korábban meghozott fejlesztési és pályázati célú beruházások végrehajtásához
felhasználni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. június 1.

Egyebek
Dorkó György képviselő:
Az idősebb lakosság körében lenne igény fűnyírásra.
Kormos Krisztián polgármester:
Ezt nem szükséges rendeletben szabályozni. Javaslom, hogy térjünk erre vissza a
későbbiekben.
Orbán József:
Lakossági észrevételt szeretnék tenni a szennyvízberuházás miatt keletkezett rossz
útviszonyokra vonatkozóan. Járhatatlan a Móricz Zsigmond út több, mint egy éve.
Kormos Krisztián polgármester:
Teljesen jogos az észrevétel, viszont a szennyvízberuházást nem az önkormányzat végzi,
nekünk nem sok beleszólásunk van, ennek ellenére nyomon követjük és figyeljük az
eseményeket, az önkormányzat részéről is van egy ügyintéző, aki megteszi az esetleges
észrevételeket a beruházás kapcsán az illetékesek felé. Ha én végzek a munkaterületükön
munkálatokat, az később garanciális ügyeket vethet föl.
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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

dr. Hegedűs Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Dorkó György
jegyzőkönyv hitelesítő

