Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2020. február 13. 17.00 órától – 18.00 óráig a Képviselőtestület nyílt 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
Varga Ferenc 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
Dr. Valkó Gyöngyi orvos – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Pallagi László és Varga Ferenc képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Pallagi László és Varga Ferenc 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 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének
megalkotására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
2. Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
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3. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 5.
függelékének módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
4. Javaslat a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra
fejlesztés Borsodnádasdon” című projekt, „Piactér” projekteleméhez kacsolódó
építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló 2. közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
5. Javaslat a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra
fejlesztés Borsodnádasdon” című projekt, „Út, parkoló, járda” projekteleméhez
kacsolódó
építési
tevékenység
kivitelezőjének
kiválasztására
irányuló
közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető
6. Beszámoló a XII. Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválról
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Keresztfalvi Lajos mb. intézményvezető
7. Javaslat a 2020. évi rendezvénynaptár elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Keresztfalvi Lajos mb. intézményvezető
8. Javaslat egészségügyi feladat- ellátási szerződés megkötése tartós helyettesítéssel,
háziorvosi és iskola-és ifjúság-egészségügyi feladat-ellátásra
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
9. Egyebek

3
1. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének
megalkotására
Kormos Krisztián polgármester:
A 2020. évi költségvetésről szóló anyag elkészült. Ma délelőtt tartottuk az ügyeleti társulási
ülést, melyen a 2020. évi költségvetést a társult településekkel együtt nem fogadtuk el. Az
Ózd Kistérség Többcélú Társulás még nem fogadta el a költségvetését, a tavalyi évhez képest
egy alacsonyabb összeggel akar hozzájárulni Ózd a borsodnádasdi ügyelet működéséhez, ami
nem elfogadható számunkra. Egyik intézménynél sem terveztünk nagyobb jellegű emelést,
viszont azokat az eltéréseket, amelyeket már látunk, hogy év közben változni fognak,
igyekeztünk beilleszteni a költségvetésbe.
Pallagi László képviselő:
Tisztában vagyok azzal, hogy sok minden változhat még ebben az évben, de én korábban is
kértem azt, hogy amit tudunk, azt tegyük mellé, vagyis a 2020-as év adatai mellett fel kellett
volna tüntetni a 2019-es adatokat is, viszonyításként. Lassan hitelt fog kelleni felvenni. Be
van állítva működési kiadásként 30 M Ft értékpapírból. Ez meg fog valósulni?
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető:
Bízzunk benne. Sajnos egyik intézmény működése sem jön ki az államilag adott
támogatásból. Ami adott, az a normatíva és a bér, az összes többit muszáj torzítani, hogy
kijöjjünk a pénzmaradványból.
Burkovics Róbert jegyző:
Ha nem lenne pénzmaradvány, nem lehetne hiányt tervezni.
Pallagi László képviselő:
Bennünket most arra kényszerítenek, hogy adjuk a nevünket olyanhoz, ami nincs is. Az
ügyeletben is nagy gondok vannak, felmerül annak a lehetősége, hogy meg kell szüntetni az
ügyeletet. Előbb-utóbb ez lesz a vége az ügyeleti ellátásnak.
Kormos Krisztián polgármester:
Nagy kérdés, hogy Ózd befogadná-e a borsodnádasdi ügyeletet, illetve, hogy a borsodnádasdi
orvosok elvállalnák-e az ózdi ügyeleti ellátást.
Pallagi László képviselő:
Készenlétet a háziorvos tarthat.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Nem kötelezhető az orvos arra, hogy készenlétet tartson.
Pallagi László képviselő:
Az önkormányzatot kötelezik az egészségügyi alapellátás biztosítására. Csatlakozhatnánk
Ózdhoz, Ózd köteles bennünket fogadni.
Kormos Krisztián polgármester:
Ha csatlakozunk Ózdhoz és az ellátottak száma meghaladja az 50 ezer főt, akkor duplikált
ügyelet szükséges. A társulási ülésen felmerült annak is a lehetősége, hogy vállalkozásnak
kiadni az ügyeleti ellátást. Az ügyeletben lévő négy orvos 16 napot lát el ügyelettel, marad
14-15 nap, hónaptól függően. A legnagyobb baj az, hogy helyettesítő orvost is nagyon
nehezen találunk. A költségvetést a legjobb tudásunk szerint próbáltuk összeállítani. Amíg
van pénzünk, addig azon ne is gondolkozzunk, hogy hitelt vegyünk fel.

4
Pallagi László képviselő:
El kell fogadni a költségvetést, mert enélkül nem tud működni az önkormányzat. Az
önkormányzatnak semmibe nincsen beleszólási joga.
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
Borsodnádasd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotását.
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 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotásával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeltet alkotta meg:
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. A
mellékelt táblázatban 0 összeg szerepel. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Borsodnádasd Város Önkormányzata adósságot keletkezető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből meredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2020.(II.13.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a saját bevételei
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet)
változatlan formában jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 5.
függelékének módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat által ellátott feladatok kormányzati funkciók szerinti besorolását a
szervezeti és működési szabályzat 5. függeléke tartalmazza. A háziorvosok nyugdíjba
vonulása miatt az egészségügyi alapellátás körébe tartozó kötelező önkormányzati feladatot
2020. április 1-től az önkormányzat fogja működtetni, ezért a feladat-ellátáshoz kapcsolódó
kormányzati funkció felvétele szükséges az SZMSZ 5. függelékébe. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat 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 Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 5. függelékének
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2020.(II.13.) számú KT határozat
Tárgy: 072111 Háziorvosi alapellátás, 072311 Fogorvosi alapellátás, 072313Fogorvosi
szakellátás kormányzati funkció felvétele az SZMSZ 5. függelékébe
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasd
Város Önkormányzat SZMSZ 5. függelékében az önkormányzat alaptevékenységének
kormányzati funkciói kiegészül:
072111 Háziorvosi alapellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
072313 Fogorvosi szakellátás kormányzati funkció felvétele az SZMSZ 5. függelékébe
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a módosítás
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetésében járjon el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra
fejlesztés Borsodnádasdon” című projekt, „Piactér” projekteleméhez kacsolódó építési
tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló 2. közbeszerzéshez az ajánlattételre
felhívandók kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
A piactér projekt kapcsán közbeszerzési eljárást kell indítani és ajánlattevőket kell felkérni
ajánlattételre az előterjesztésben felsoroltak alapján.
Dorkó György képviselő:
2017-ben lett nyertes ez a pályázat, 2019-ben voltak kész a tervek, kellett kettő év a
tervezéshez. Nem véletlenül kérem a pályázati térképet, hogy tisztán lássuk a folyamatokat.
Ott csúszunk el, hogy a tervező túl van terhelve.
Kormos Krisztián polgármester:
Nem feltétlen a tervező hibája, hogy három évig nem indult el a pályázat, mi is sok
módosítást eszközöltünk a rendszerben. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010
azonosítószámú,
„Zöld
infrastruktúra
fejlesztés
Borsodnádasdon” című projekt, „Piactér” projekteleméhez kacsolódó építési tevékenység
kivitelezőjének kiválasztására irányuló 2. közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók
kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010
azonosítószámú,
„Zöld
infrastruktúra
fejlesztés
Borsodnádasdon” című projekt, „Piactér” projekteleméhez kacsolódó építési tevékenység
kivitelezőjének kiválasztására irányuló 2. közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók
kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2020.(II.13.) számú KT határozat
Tárgy: a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztés
Borsodnádasdon” című projekt, „Piactér” projekteleméhez kapcsolódó építési
tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló 2. közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a TOP-2.1.2-15BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztés Borsodnádasdon” című
projekt, „Piactér” projekteleméhez kapcsolódó építési tevékenységgel összefüggésben a
kivitelező kiválasztására irányuló, a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési
eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
1.
2.
3.
4.
5.

HÓDOS ÉPKER Kft. (3600 Ózd, Sárli telep 11510 hrsz.)
ME-GA ÉPÍTŐK Kft. (3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3.)
NEW TECHNO HOME Kft. (3718 Megyaszó, 012/6. hrsz.)
NOVIENT Kft. (1141 Budapest, Szugló u. 82.)
ÓEKSZ Kft. (3600 Ózd, ÓKÜ Törzsgyár 11043/A)

A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, a közbeszerzési eljárás előkészítésére és
megindítására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra
fejlesztés Borsodnádasdon” című projekt, „Út, parkoló, járda” projekteleméhez
kacsolódó építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Az út, parkoló, járda projekt kapcsán is közbeszerzési eljárást kell indítani és ajánlattevőket
kell felkérni ajánlattételre az előterjesztésben felsoroltak alapján. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010
azonosítószámú,
„Zöld
infrastruktúra
fejlesztés
Borsodnádasdon” című projekt, „Út, parkoló, járda” projekteleméhez kacsolódó építési
tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre
felhívandók kiválasztását.
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
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010
azonosítószámú,
„Zöld
infrastruktúra
fejlesztés
Borsodnádasdon” című projekt, „Út, parkoló, járda” projekteleméhez kacsolódó építési
tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre
felhívandók kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2020.(II.13.) számú KT határozat
Tárgy:

a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztés
Borsodnádasdon” című projekt, „Út, parkoló, járda” projekteleméhez kapcsolódó
építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztása

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a TOP-2.1.2-15BO1-2016-00010 azonosítószámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztés Borsodnádasdon” című
projekt, „Út, parkoló, járda” projekteleméhez kapcsolódó építési tevékenységgel
összefüggésben a kivitelező kiválasztására irányuló, a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli
közbeszerzési eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
1.
2.
3.
4.
5.

Dynamic Út Kft. (3300 Eger, Kistályai u. 18.)
Horuczi 97 Kft. (3334 Szajla, Kertész utca 25.)
Szilvási Építő Kft. (3400 Mezőkövesd, Eper u. 51.)
Tengely-Közmű Kft. (3300 Eger, Kőlyuktető, Hrsz. 0715/3.)
Vito Kft. (3346 Bélapátfalva, Május 1. út 81.)

A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, a közbeszerzési eljárás előkészítésére és
megindítására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

6. Tárgyalt napirend:
Beszámoló a XII. Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválról
Kormos Krisztián polgármester:
Az intézményvezető elkészítette a tavalyi molnárkalács fesztiválról szóló beszámolót,
kérdezem van-e szóbeli kiegészítése az anyaghoz?
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Nem szeretném kiegészíteni az előterjesztés, amennyiben kérdés van, arra szívesen
válaszolok.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
XII. Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválról szóló beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
XII. Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválról szóló beszámolóval, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2020.(II.13.) számú KT határozat
Tárgy: Beszámoló a XII. Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválról
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a XII.
Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztiválról szóló beszámolót a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: értelemszerűen

7. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2020. évi rendezvénynaptár elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Az előző ülésen már tárgyalta a testület a 2020. évi rendezvény naptárat és az a döntés
született, hogy kerüljön átdolgozásra. Intézményvezető Úr a kért átdolgozást megtette, van-e
szóbeli kiegészítése az anyaghoz?
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Nincsen szóbeli kiegészítésem, kérdés esetén szívesen válaszolok.
Dorkó György képviselő:
A programokban szerepel két bál, az egyiknél 14.000 Ft-os, a másiknál pedig 10.000 Ft-os
bevétel szerepel. A kettő között különbség miből adódik?
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Ez úgy lenne meghatározva, hogy nem terembérletet kérnénk egységesen, hanem a rezsi
költséget szedjük be, vagyis amennyi személy vesz részt a rendezvényen, annyiszor 100 Ft.
Dorkó György képviselő:
Korábban volt támogatói bevétel egy adott rendezvényre. Meg lehetne keresni vállalkozókat
ennek érdekében.
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Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
Elsődlegesen tudnom kellene azt, hogy jóváhagyja-e a testület a rendezvény naptárat. Ha ez
megtörtént, készítenék szórólapot a rendezvényekről, amit ki is adnánk tavaszi, nyári, őszi és
téli kiadásban, amiben benne lenne az összes borsodnádasdi esemény. Az anyagban benne
van, hogy kik azok a potenciális személyek, akiket meg lehetne keresni támogatás kérése
céljából. A rendezvény naptár elfogadása után, én megkeresném ezen személyeket és
egyeztetnék velük a támogatásról.
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
2020. 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
2020. évi rendezvény naptár elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
11/2020.(II.13.) számú KT határozat
Tárgy: 2020. évi rendezvény naptár
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Borsodnádasd
város 2020. évi rendezvény naptárának költségtervét a mellékelt anyag alapján jóváhagyja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: értelemszerűen

8. Tárgyalt napirend:
Javaslat egészségügyi feladat- ellátási szerződés megkötése tartós helyettesítéssel,
háziorvosi és iskola-és ifjúság-egészségügyi feladat-ellátásra
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön Dr. Valkó Gyöngyi doktornőt. A két orvosunk Dr. Hegedűs Zsuzsanna
és Dr. Benkő Gábor 2020. április 1. napjától befejezik a háziorvosi tevékenységüket
Borsodnádasdon, helyettük Dr. Valkó Gyöngyi fogja ellátni a háziorvosi feladatokat. Ez
nagyon nagy segítség számunkra. A feladat-ellátási szerződés tervezet elkészült, a felettes
szerveknek még ezt jóvá kell hagyni. Az önkormányzat feladata az, hogy a település ne
maradjon ellátatlanul az orvosi ellátás tekintetében, ezért a két körzet finanszírozását mi
fogjuk megkapni. Minden nap lesz rendelés Borsodnádasdon, az alábbiak szerint:
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I.sz. háziorvosi körzet rendelő Borsodnádasd, Köztársaság út 19. (falu)
kedd :
8.00-12.00 óráig
csütörtök :
13.00-16.00 óráig
páros hét péntek : 8.00-12.00 óráig
II.sz. háziorvosi körzet rendelő Borsodnádasd, Köztársaság út 112. (telep)
hétfő :
8.00-12.00 óráig
szerda :
13.00-16.00 óráig
páratlan hét péntek : 8.00-12.00 óráig
Az iskola és ifjúság egészségügyi ellátást is Valkó doktornő látja majd el, ehhez a rendelési
időhöz alakítva. Ahhoz, hogy ez a folyamat el tudjon indulni, a szerződéseket meg tudjuk
kötni és az önkormányzati is a működési engedélyt erre a tevékenységre megkapja, ahhoz Dr.
Valkó Gyöngyivel kötendő szerződést a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. Megkérem
Valkó doktornőt, mondjon néhány szót magáról.
Dr. Valkó Gyöngy orvos:
Köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testület tagjait. 66 éves vagyok, szeretem a hivatásom, de
már nem gondoltam arra, hogy visszaálljak családi orvosként dolgozni. Az élet ezt felülírta.
Két szakvizsgám van, az intenzív belgyógyászat és a családi orvostan. A borsodnádasdi
helyzet, valamint hogy szeretek dolgozni, befolyásolta döntéseimet. Beállok dolgozni, de
semmiképpen sem vállalkozóként, csak helyettesítő orvosként és nem is hosszú távon.
Feltételem, hogyha időközben egészségügyi problémám lenne, vagy nem bírnám a két
körzetet, megszakíthassam a munkát, kérem megértésüket. Természetesen úgy indulok neki,
hogy próbálok helyt állni. 2020. április 1-től beállok a két körzetbe, felváltott napi
rendeléssel, összesen heti 20 órában, a Polgármester Úr által elmondott rendelési idő alapján.
Szerencsére az asszisztensek képzettek, profik, így remélem eredményes munkát fogunk
végezni. Elsődleges célom mellett, ami az akut betegségek ellátása, nagy gondot szeretnék
fordítani a krónikus betegségek, betegek kezelésére, valamint azon betegekre, akiknek
magasabb szintű ellátásra van szüksége. Napközbeni készenlétet fogok tartani. Sajnos a
szakrendelések elérhetőségével egyre több gond van, elég hosszúak a várakozási, előjegyzési
idők. Gondot fordítunk itt a területen elvégezhető szűrésekre, a gondozásra, az emberek
általános állapotának javítása, megőrzése érdekében. Célunk, hogy mindenki megkapja a neki
szükséges szintű egészségügyi ellátást. A gyermek egészségügyi szolgálat keretében a
védőnővel együtt működve foglalkozunk a kisgyermekekkel, iskolásokkal. A terhesek
gondozása is a feladataink közé tartozik. Munkatársaimmal, kollégáimmal szeretném továbbra
is a jó viszonyt fenntartani, a betegek ellátása érdekében. Ezekhez kérem a testület
támogatását.
Kormos Krisztián polgármester:
A napközbeni készenlét egy nagyon nagy gesztus doktornő részéről. Az elmúlt egy évben sok
ügyelet vállalt, ezáltal megismerte már a borsodnádasdi lakosokat, nem lesz ismeretlen sem a
település, sem az emberek számára. A rendelési idő csökkenni fog április 1-től, viszont az
ellátás színvonala megítélésünk szerint nem. Szeretném megköszönni Valkó doktornőnek,
hogy elvállalta és kérem a képviselő-testületet, hogy támogassa az elképzelésünket.
Dorkó György képviselő:
Amennyiben a felügyeleti szervek is jóváhagyják és végleges lesz a rendelési idő, mielőbb
tájékoztassuk a lakosságot róla.
Pallagi László képviselő:
Abban az esetben, ha a praxis megszűnik és helyettesítés van, vagyis jogilag nincsen átvéve a
praxis, akkor a kártya finanszírozás az önkormányzathoz fog érkezni?
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Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A munkánkat április 1-el hagyjuk abba, de mivel a TB-nél előfinanszírozás van, mi utoljára
márciusban kapunk finanszírozást, onnantól kezdve nekünk nem fog járni, tehát áprilisban
már az önkormányzat fogja kapni. Orvosként és vállalkozóként a két szakvizsgára megkaptuk
a teljesítményarányos finanszírozást az 1,3-as szorzót, az önkormányzat viszont csak az 1,0-es
szorzót fogja megkapni.
Sági Tibor alpolgármester:
Azzal, hogy a két orvos már nem fog praktizálni, meg fog szűnni mindenkinek a háziorvosa?
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Nem, dr. Valkó Gyöngyi lesz a háziorvosa mindenkinek.
Sági Tibor alpolgármester:
Én mindig is hangsúlyoztam, hogy az asszisztencia nagyon fontos, ők nagyon fontos szerepet
töltenek be az orvosok mellett. Ők önkormányzati állományba fognak kerülni?
Kormos Krisztián polgármester:
Még nincsen minden kérdés letisztázva, de megoldást fogunk találni rá. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
egészségügyi feladat- ellátási szerződés megkötését tartós helyettesítéssel, háziorvosi és
iskola-és ifjúság-egészségügyi feladat-ellátásra.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi I. és II. számú háziorvosi körzet feladat-ellátásra, tartós helyettesítésre szóló
szerződés megkötésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2020.(II.13.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi I. és II. számú háziorvosi körzet feladat-ellátásra, tartós helyettesítésre
szóló szerződés megkötése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2011.évi
CLXXXIX. törvény13.§ (1) bekezdés 4.pontja és a 2015.évi CXXIII. törvény5.§ (1) bekezdés
b) pontja alapján az I . és II. számú vegyes , területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzet
feladat-ellátására Dr. Valkó Gyöngyi Irén háziorvossal (orvosi nyilvántartási száma:34517)
tartós helyettesítésre a határozat melléklete szerinti tartalommal, 1 éves időtartamra,
2020. április 1. napjától -2021. március 31. napjáig határozott időre szóló feladat-ellátási
szerződést köt az alábbi rendelési idővel.
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I.sz. háziorvosi körzet rendelő Borsodnádasd , Köztársaság út 19. (falu)
kedd :
8.00-12.00 óráig
csütörtök :
13.00-16.00 óráig
páros hét péntek : 8.00-12.00 óráig
II.sz. háziorvosi körzet rendelő Borsodnádasd , Köztársaság út 112. (telep)
hétfő :
8.00-12.00 óráig
szerda :
13.00-16.00 óráig
páratlan hét péntek : 8.00-12.00 óráig
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti Borsodnádasdi I. és II. számú körzet
iskola- és ifjúság-egészségügyi feladat-ellátásra, tartós helyettesítésre szerződés szóló
megkötésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
13/2020.(II.13.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi I. és II. számú körzet iskola- és ifjúság-egészségügyi feladat-ellátásra,
tartós helyettesítésre szóló szerződés megkötése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2011.évi
CLXXXIX. törvény13.§ (1) bekezdés 4.pontja és a 2015.évi CXXIII. törvény5.§ (1) bekezdés
b) pontja alapján az I . és II. számú területi ellátási kötelezettségű iskola- és ifjúságegészségügyi feladat-ellátására Dr. Valkó Gyöngyi Irén háziorvossal (orvosi nyilvántartási
száma:34517) tartós helyettesítésre a határozat melléklete szerinti tartalommal, 1 éves
időtartamra , 2020. április 1. napjától - 2021. március 31. napjáig határozott időre szóló
feladat-ellátási szerződést köt az alábbi rendelési idővel.
I.sz. körzet iskola-és ifjúság- egészségügy körzet
csütörtök :

12.00-13.00 óráig

II.sz. körzet iskola-és ifjúság- egészségügy
szerda :

12.00-13.00 óráig

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti Borsodnádasdi I. és II. számú
háziorvosi körzet szakdolgozóival megbízási szerződés megkötésével, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
14/2020.(II.13.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi I. és II. számú háziorvosi körzet szakdolgozóival megbízási szerződés
megkötése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2011.évi
CLXXXIX. törvény13.§ (1) bekezdés 4. pontja és a 2015.évi CXXIII. törvény5.§ (1)
bekezdés b) pontja alapján az I. és II. számú háziorvosi körzet szakdolgozóival megbízási
szerződést köt, 1 éves időtartamra, 2020. április 1. napjától - 2021. március 31. napjáig
határozott időre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Egyebek
Sági Tibor alpolgármester:
Nagy örömmel látom, hogy megmozdult az élet a volt COOP épületében. Hűtőrendszer kerül
kiépítésre, pakolásznak. A kérésem az lenne, hogy keressük már meg a tulajdonost, hogy ha
egy cég belülről rendbe teszi ahhoz, hogy az üzem működjön, akkor a városkép javítása
érdekében, kívülről is eszközöljenek már valamiféle felújítást, rakják rendbe az épületet, mert
nagyon lehangoló és nem fog illeni a településképbe.
Kormos Krisztián polgármester:
Dr. Móritz József fogorvos is befejezi a fogorvosi tevékenységét Borsodnádasdon 2020.
április 1. napjától. A NEAK-nál azt az információt kaptuk, hogy ki fognak majd jelölni egy
orvost, aki ellátja majd borsodnádasdi betegeket. Vélhetően az ózdi ellátó rendszerbe fogunk
kerülni, de dolgozunk azon, hogy legyen Borsodnádasdon fogászati ellátás. A fogorvosi
eszközök Móritz doktoré és a baj az, hogy mivel nem az önkormányzat tulajdonában vannak,
ezért kicsi az esélye annak, hogy így ebben a formában eszközök nélkül bárki is ide jöjjön.
Meg kell nézni milyen pályázati lehetőségek vannak eszközök beszerzése tekintetében. Már
tárgyaltunk egy miskolci vállalkozó csapattal, akik több fogorvost alkalmaznak. A
felhatalmazásotokat kérjük annak érdekében, hogy felkutathassunk olyan lehetőségeket akár
lízingben, akár pályázat útján, hogy az ehhez szükséges eszközöket milyen módon lehessen
beszerezni. A helységet meg tudnánk oldani, viszont az eszközökkel bajban vagyunk.

15
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a
polgármester és minden képviselő a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben 2020.
január 31. napjáig eleget tett.

Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Pallagi László
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Varga Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő

