Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2020. január 30. 15.00 órától – 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kovács Attila képviselő
Varga Ferenc képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Dorkó György képviselő
Pallagi László 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
Keresztfalvi Lajos mb. intézményvezető – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kovács Attila és Sági Tibor képviselőtársakat. 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, Kovács Attila és Sági Tibor 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 a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
2. Javaslat a 2020. évi költségvetés irányelveinek meghatározására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
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3. Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Borsodnádasdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
4. Javaslat a „Borsodnádasd piactér kialakítása" tárgyú, a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárásban (EKR001593552019) az eljárás eredménytelenné
nyilvánítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
5. Tájékoztató építési célú pályázatok előrehaladásáról
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
6. Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Sági Tibor alpolgármester
7. Javaslat a 2020. évi rendezvénynaptár elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Keresztfalvi Lajos intézményvezető
8. Javaslat iskolai felvételi körzethatárok meghatározására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
9. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet megalkotására
Kormos Krisztián polgármester:
A helyi önkormányzatoknak lehetősége van a helyi közügyek intézése körében törvény
keretei között rendelet alkotására a témában. Megkérem jegyző Urat, tájékoztasson bennünket
a napirendről.
Burkovics Róbert jegyző:
Vannak olyan lakossági észrevételek, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni azért, mert nincsen
helyileg leszabályozva. Úgy gondolom, hogy ez a rendelet segíteni fog bennünket abban,
hogy ezeket a problémás ügyeket megoldjuk. A közösségi együttélésről szóló rendeletet eddig
még nem alkotta meg a képviselő-testület. Volt már rá példa, hogy központilag hatályon kívül
helyzeték ezt a rendelet többször is már. Az eljárási szabályokban benne van, hogy nem
azonnal fogunk bírságolni, először figyelmeztetünk. A rendőrökkel is egyeztettem a rendelet
kapcsán. Úgy kell mindenkinek viselkednie, hogy indokolatlanul ne zavarja a másikat. A
rendeletben konkrétan le van szabályozva, hogy bizonyos időszakokban mit lehet csinálni.
Sági Tibor alpolgármester:
Minden rendelet annyit ér, amennyit betartatunk belőle.
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Varga Ferenc képviselő:
Ez egy jó kezdeményezés, mivel sajnos egyre inkább durvul el a helyzet.
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető:
A kérdésem az volna, hogy hogyan indul az eljárás, mert ez nem derül ki számomra, csak
hivatkozás van a közigazgatási eljárási szabályokra.
Burkovics Róbert jegyző:
Bejelentés, vagy rendőri intézkedés alapján.
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető:
Korábbi tapasztalat alapján bizonyos helyeken korlátozza és zavarja a forgalmat a
közterületen, vagy zöldterületen huzamosabb ideig parkoló teherautó, vagy busz. Ezt nem
lehetne szabályozni?
Burkovics Róbert jegyző:
Mindent lehet szabályozni. Egyébként utólag is ki lehet egészíteni a rendeletet, esetleges
jogos észrevételek, bejelentések alapján. Az összes problémát nem fogjuk tudni egyszerre
megoldani.
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
közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet megalkotását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
közösségi együttélés szabályairól szóló 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
1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2020. évi költségvetés irányelveinek meghatározására
Kormos Krisztián polgármester:
Nem túl rózsás a helyzet az önkormányzat pénzügyi helyzetét tekintve. A költségvetés
irányelveit elkészítettük, a kérdés, hogy egyetért-e az anyagban foglaltakkal a testület.
Kovács Attila képviselő:
A kóbor állatok helyzetével kellene kezdeni valamit, mert nagyon elszaporodtak a
településen. Ha lenne rá lehetőség, különítsünk már el erre a célra 500.000-1.000.000 Ft
összeget egy évre. Vannak Borsodnádasdon elöregedett fák, főleg a telepi temetőben,
amelyeket ki kellene vágni, mert életveszélyesek sok helyen. Erre a célra is jó lenne 500.0001.000.000 Ft összeget elkülöníteni.
Kormos Krisztián polgármester:
Az agrárminisztérium pályázatot hirdetett ivartalanításra, ami jelenleg folyamatban van,
várjuk meg ennek a végeredményét, aztán majd meglátjuk mit tehetünk még. Négy
településen 132 kutya ivartalanítására van lehetőség.
Sági Tibor alpolgármester:
Nagy valószínűséggel sokan fognak az önkormányzathoz fordulni a jövőben abban az
ügyben, hogy a telepi temetőben található fák a sírokat nagy mértékben veszélyeztetik és
vágjuk ki őket. A költségvetéshez szeretném hozzáfűzni, hogy az a tartalék, amit egy pár
évvel ezelőtt birtokoltunk, bizony nagy mértékben fogyásnak indult. Volt egy viszonylag
stabil és biztonságos kezdetünk és sajnos ez a pénz olyan ütemben fogy, hogy ezt figyelmen
kívül hagyni nem lehet. A véleményem az, hogy ha elnyerünk egy pályázatot, amiben meg
van határozva a pályázati összeg, attól többet egy adott beruházásra ne költsünk. Ezt műszaki
tartalom csökkentéssel tudjuk elérni. Az árak emelkednek és az önkormányzat képtelen lesz
hozzátenni saját forrást. Én kimondanám, bár fájdalmas, hogy az elkövetkezendő időszakban
saját forrást pályázathoz hozzátenni nem szabad. A szociális alapszolgáltatási intézménynél, a
kultúránál mínuszos az anyagi helyzet, nem kicsit, az óvodánál ott rendben vagyunk. A
beruházás az jó egy településnek, hiszen érték, de ha nem tudjuk megtölteni tartalommal,
akkor egy halott érték. Ahhoz, hogy a későbbiekben ne legyen nagy probléma, most kell azt
mondanunk, hogy fogjuk meg ezt a maradék pénzt, ami nagyon radikális bár, de meg kell
lépni.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Maximálisan egyetértek Alpolgármester Úrral.
Kormos Krisztián polgármester:
Folyamatosan azon törjük a fejünket, hogyan lehetne a problémás helyzeteket megoldani.
Kezdjük azt érezni, hogy baj van a rendszer több területén is. Lesznek érdekes számok a
költségvetésben, de nagyon sokat fogunk gondolkozni azon, hogy hogyan lehet majd a
legköltséghatékonyabban megoldani az ügyeinket. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
2020. évi költségvetés irányelveinek meghatározását.
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
2020. évi költségvetési irányelvek meghatározásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2020.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy: 2020. évi költségvetés irányelveinek meghatározása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2020. évi
költségvetés tervezésének főbb irányelveit elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Kormos Krisztián polgármester:
Jogszabály írja elő, hogy az együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig felül
kell vizsgálni. A tavalyi évben a választások után is meg kellett ezt tenni, eleget tettünk akkor
is a kötelezettségünknek, most is aktuális.
Sági Tibor alpolgármester:
Ezúton is szeretném a köszönetemet kifejezni a nemzetiségi önkormányzat tagjainak azért a
mikulás csomagért, amelyet minden gyermek kapott tavaly decemberben Borsodnádasdon. Ez
egy nagyon szép gesztus volt részükről.
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
Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.
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 és a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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2/2020.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy: Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. §-a értelmében felülvizsgálta a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást és tekintettel arra, hogy a módosításra
okot adó körülmény nem áll fenn, nem javasolja annak módosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a „Borsodnádasd piactér kialakítása" tárgyú, a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárásban (EKR001593552019) az eljárás eredménytelenné
nyilvánítására
Kormos Krisztián polgármester:
A piactér projektelemhez kapcsolódóan 2018. évben közbeszerzési eljárást indítottunk,
melyben megkerestünk ajánlattevőket ajánlattételre. A rendelkezésre álló fedezet összege
79.875.874 Ft. Három ajánlat érkezett, a Borsod-Bau 109.930.366 Ft-ra, a Bódva-Ép Kft
105.967.432 Ft-ra, a Domaép Kft. pedig 93.976.300 Ft-ra adott ajánlatot. A Bíráló Bizottság
megállapította, hogy az ajánlatokban szereplő árak a rendelkezésre álló fedezet felett kerültek
megajánlásra, ezért az eljárást a bizottság javasolja eredménytelenné nyilvánítani. A
pályázatainkban eddig is sok műszaki tartalom csökkentést léptünk meg pontosan azért, hogy
beleférjünk a pályázati összegbe. Nagy kérdés, hogy hozzunk-e be új piaci szereplőt, vagy
sem. Az önkormányzat jövőbeni működésének szempontjából és a pénzügyi tartalékaink
megmaradása szempontjából nagyon át kell gondolni a jövőt. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
„Borsodnádasd piactér kialakítása" tárgyú, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárásban (EKR001593552019) az eljárás eredménytelenné nyilvánítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Borsodnádasd piactér kialakítása" tárgyú, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárásban (EKR001593552019) az eljárás eredménytelenné nyilvánításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből, név szerint
Kormos Krisztián: igen
Dr. Hegedűs Zsuzsanna: igen
Kovács Attila: igen
Sági Tibor: igen
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Varga Ferenc: igen
5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2020.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy: „Borsodnádasd piactér kialakítása" tárgyú, a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárásban (EKR001593552019) az eljárás eredménytelenné
nyilvánítása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
„Borsodnádasd piactér kialakítása” tárgyú építési munka kivitelezésére irányuló hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban (EKR001593552019) a kialakult eredmény, és a
Bíráló Bizottság javaslata alapján – tekintettel a Kbt. Kbt. 75.§ (2) b) pontjára – az eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntés kihirdetéséhez és új eljárás
előkészítéséhez szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató építési célú pályázatok előrehaladásáról
Kormos Krisztián polgármester:
Ha százalékos előrehaladását nézzük a turisztikai pályázatuknak, az elég rosszat mutat. Itt a
számlázott tételeket vettük figyelembe. Amivel problémáink lehetnek, az a sportpálya és a
zöldterület, ahol kötbéreznünk kell a kivitelezővel azért, hogy befejezze a projektet. Ekkora
beruházásban ilyen problémahalmazt még egyik vállalkozó sem keletkeztetett nekünk.
Szeretnénk, ha már végre a projekt befejeződne és az biztos, hogy ennek a cégnek
Borsodnádasdon több munkát nem fogunk adni. Az óvoda építészeti szempontból készen van,
leszámítva a füst és tűzjelző berendezést, ami némi átalakítással jár. Használatbavételi
engedélyt még nem kapott az épület. A jegyzői ház műszaki készültség alatt van, a külső
színezés és a belső javítási munkák vannak hátra, illetve az épület körülményeinek rendezése.
Ami égető a piactér és a zöld város 2. ütem és a zöld városhoz kapcsolódó út, amit az idén
meg kell építeni. A szennyvízberuházás kapcsán annyi előrehaladás van, hogy a
szennyvíztisztító telep elkészült, indulhat a próbaüzem és a lakossági rákötések is
elkezdődhetnek. A közeljövőben lakossági fórumot kell tartanunk, ahol mindenki
elmondhatja az észrevételeit, panaszait.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A rákötések utáni helyreállítás mikor várható, ugyanis katasztrófa, ahogyan némelyik utca
kinéz.
Kormos Krisztián polgármester:
A Penta Kft. nem akarja megépíteni a Virág úton a szennyvízhálózatot, arra hivatkozással,
hogy bármikor leszakadhat. A közúttal készíttettünk egy szakvéleményt, tulajdonképpen övé
a támfal. A közút azt mondja, hogy neki nincsen pénze arra, hogy ezt a támfalat helyreállítsa
és a jövőben sem lesz. A közút azt mondja, hogy ő nem fog életveszélyes helyzetet
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keletkeztetni, nem bontja meg ezt a csúszós támfalat. Sajnos az önkormányzatnak ebbe
nincsen beleszólása.
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető:
A táblázatban leírtam, hogy az egyes pályázatoknál milyen garanciák vannak, a jegyzői
háznál éppen kimaradt. Ennél a pályázatnál késedelmi kötbér és előleg visszafizetési garancia
van, teljesítésre és a fenntartási időszakra vonatkozó garancia nincsen, viszont a többi
pályázatnál teljesítésre és a fenntartásra van garancia.

6. Tárgyalt napirend:
Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Sági Tibor alpolgármester:
Elkészült Kormos Krisztián Polgármester Úr szabadságolási ütemterve, ami a nevében is
benne van, hogy egy terv, amit el kell fogadni. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
polgármester 2020. évi szabadságolási üzemtervét.
Sági Tibor alpolgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Sági Tibor alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
polgármester szabadságolási ütemtervével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2020.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy: Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Kormos
Krisztián polgármester szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése alapján – a határozat
mellékleteként jóváhagyja. Kormos Krisztián polgármester 2020. évben 50 munkanap
szabadságra jogosult.
Felelős: alpolgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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7. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2020. évi rendezvénynaptár elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Egy nagyon tartalmas anyag készült a 2020. évi rendezvénynaptárról. Köszöntöm
Keresztfalvi Lajos Intézményvezető Urat és átadom neki a szót, tájékoztasson bennünket az
anyaggal kapcsolatban.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
A tervben nem csak a közösségi ház rendezvényei szerepelnek, hanem az egész városé.
Létrehoztunk egy közművelődési fórumot, ami negyedévente össze fog ülni. Minden
intézményvezető és civil fórum is meghívást fog kapni erre a fórumra. Az első fórumon
megbeszéltük a város rendezvény naptárát, mindenki elmondta a saját gondolatát, így ebbe a
rendezvénynaptárba 400 esemény került bele, ami 60 nagyobb rendezvényből áll. A naptár
szerint az éves tervezett kiadásunk 9.370.000 Ft lenne a programokra, ami 14.500 embert
érintene, ennyi ember lenne megszólítva, a tervezett bevételre pedig 714.000 Ft van
kalkulálva. A 9.370.000 Ft-ot nemcsak önerőből kellene finanszírozni, hanem a helyi identitás
és egyéb leader-es pályázatból.
Kormos Krisztián polgármester:
Próbáljuk meg azokat támogatni, akik ténylegesen tesznek a közösségért és Borsodnádasdért,
hiszen ez nagyon fontos Borsodnádasd jelenlegi helyzetét nézve.
Sági Tibor alpolgármester:
Költségvetés elfogadása előtt állunk. Elvekről tudunk ma dönteni, de azt, hogy ami a
rendezvénynaptárban van garantálni tudjuk anyagi oldalról nézve, azt nem tudjuk biztosra
mondani. A tavalyi évben az egyik képviselő társunk kérte, hogy a molnárkalács fesztiválról
egy beszámoló kerüljön már a testület elé, ami a mai napig nem történt meg. Ezt lehetőség
szerint pótoljuk. Egy nagyon pozitív dolog az anyagban a társadalmasítás. Én már rég óta
foglalkozom a nádasdi kutya történetével. Az anyagban az van, hogy megkeressük a
legrondább kutyát, ehhez ne adjuk a nevünket. Úgy érzem, hogy a művelődés folyamatosan
szorul a rendezvényeinkről ki. Rendezvényeink vannak, de a kultúra és a művelődés kezd
háttérbe szorulni. Én a kultúrát nagyon fontosnak tartom. Az anyagban a táncos
rendezvényeknél alig van bevétel, összesen 24.000 Ft van tervezve, ami nagyon kevés.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Úgy gondolom, ami nem fizetős bál, azt nem kell megadóztatni. Ami fizetős, azt meg lehet,
de nem tudom érdemes-e. Én kiszámoltam a rezsi költséget, a ház egy főre jutó rezsi költsége
egy alkalommal 100 Ft. Ha van egy 100 fős bál, akkor ott 10.000 Ft-ot kérünk, amiben
nincsen benne a terembérlet.
Sági Tibor alpolgármester:
Negatívumként tudom elmondani az elmúlt évről, hogy volt egy színházi előadás, amire pénzt
szedtünk be a gyerekektől. Benne van az oktatási törvényben, hogy pedagógus pénzt nem
szedhet a gyerekektől. Ez a műsor a délelőtti órákban, iskola időben volt megtartva. A diákok
akkor jöhetnek egy ilyen rendezvényre, ha az iskola vezetése engedélyezi. Kössetek egy
írásos megállapodást arról, hogy mit vállal az iskola és mit vállal az önkormányzat. A diákok
a kultúra napján is megállták a helyüket, szép számban képviseltették magukat és színvonalas
műsort adtak.
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Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Lehetne létrehozni egy molnárkalács sütő csapatot Borsodnádasdon, akiket be lehetne vonni
az egyes rendezvényekbe. Én az ország bármely pontjára delegálnám őket és természetesen a
településen lévő programokra főleg.
Sági Tibor alpolgármester:
Van egy olyan értékünk, a molnárkalács, aminél fontosabb nincsen. Ezért nagyon sokat
dolgoztunk és ez rangot ad Borsodnádasdnak. Legyünk büszkék arra, amink van. Az az
ember, akinek megvan az ideje, forrása, lehetősége és eszközei arra, hogy ezt lekoordinálja,
az az intézményvezető. Az anyagban lévő programok nagyon jók, egy baj van vele, hogy nem
látom benne azt, hogy molnárkalácsot sütne valaki Borsodnádasdon a fesztiválon kívül.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Ha azt mondjátok, hogy a molnárkalács sütést én koordináljam, akkor lekoordinálom, de úgy
gondolom, hogy van egy molnárkalács ház és annak van egy vezetője, neki lenne a dolga
ennek a sütésnek az összefogása. De ha azt mondja a testület, hogy vegyem kézbe ezt, akkor
minden további nélkül meg fogom tenni.
Sági Tibor alpolgármester:
Fogd össze a molnárkalács sütő csoportot. Az üzem egy gazdasági tevékenység, viszont a
molnárkalács sütés egy kulturális tevékenység.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Én úgy gondolom, hogy a kettőt össze kell mosni. Azt mindenképpen jó lenne eldönteni a mai
ülésen, hogy a koncepció marad-e az anyag alapján, a napján legyenek-e ünnepelve a
programok, mert ha ez nincsen meg, nem tudom lefixálni a programokat. Nekem az a
véleményem, hogy az ünnepi rendezvényeket a napján kellene megtartani, még ha hétvégére
esik is.
Kormos Krisztián polgármester:
Támogatható intézményvezető úr javaslata.
Sági Tibor alpolgármester:
Szavazzunk meg egy keretösszeget, melyből az intézményvezető tud kalkulálni az éves
rendezvényekre.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Szolgáltatási tervet kell készíteni minden évben, ami abból áll, hogy minden rendezvény
mellé oda kell tenni a forrást. A törvényileg előírt támogatás az idei évre 3.900.000 Ft, ehhez
kapunk még pályázatos pénzeket is, amit nem tudok az az, hogy az önkormányzat mennyivel
támogatja a kultúrát. Ezt jó lenne tudnom. A tervezett kiadás az évre 9.370.000 Ft, ebből lejön
2.200.000 Ft és 3 M Ft körüli pályázati összeg, ezt nem tudom pontosan.
Kormos Krisztián polgármester:
Át kell nézni a pályázatból érkező pénzeket, hogy mennyit tud a közösségi ház a kulturális
programok megvalósítására fordítani, hogy tisztán lássunk. Az anyag kerüljön átdolgozásra és
a következő testületi ülésen kerüljön vissza napirendre.
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8. Tárgyalt napirend:
Javaslat iskolai felvételi körzethatárok meghatározására
Kormos Krisztián polgármester:
A jogszabály előírja, hogy a testületnek döntenie kell a felvételi körzethatárokról. A
településen egy általános iskola működik, melynek felvételi körzete Borsodnádasd
közigazgatási területe. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
beiskolázási felvételi körzethatár meghatározását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
beiskolázási felvételi körzethatár meghatározásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2020.(I.30.) számú KT határozat
Tárgy: Beiskolázási felvételi körzethatár meghatározása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a nemzetiségi önkormányzat
egyetértésével - döntött abban, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/20102.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§
(1a) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárva a Borsodnádasdi Móra Ferenc
Általános Iskola (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 11.) körzethatárára vonatkozó – a
Kazincbarcikai Tankerületi Központ szerint 2020/2021 tanévre készített – tervezettel egyetért
és aszerint javasolja a felvételi körzethatár meghatározását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről az illetékes Tankerületi
Központot tájékoztassa.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.
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