Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2020. július 17. 09.00 órától – 12.00 óráig a Képviselőtestület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Varga Ferenc képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dr. Rapcsok Balázs aljegyző – jelen van
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Erdei Sarolta pénzügyi előadó – 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 Dorkó György és Sági Tibor képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Dorkó György 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 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1.

Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető

szóló

1/2019.(II.14.)

2.

Javaslat a 2019. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető
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3.

Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Erdei Sarolta pénzügyi előadó

4.

Javaslat Borsodnádasd város Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

5.

Tájékoztatás a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző

6.

Javaslat a 2020. II. féléves munkaterv elfogadására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző

7.

Egyebek

Kormos Krisztián polgármester:
Nagyon sok tanulsága van az elmúlt időszaknak. Ezúton is szeretném minden képviselőnek
megköszönni, hogy felajánlotta a tiszteletdíját, szükség is volt rá. Szerencsére időben sikerült
mindent beszereznünk, ami a járvány kezelésében szükséges volt. Elmondható, hogy milliós
összeg volt a védekezés biztosítása. Sajnos a jövőben sem lehetünk nyugodtak, egyenlőre
plusz forrást a járvány kezelésére nem kaptunk, eddig a saját költségvetésünkből tudtunk
gazdálkodni. Köszöntöm ülésünkön Dr. Valkó Gyöngyi háziorvosunkat. Szeretném megkérni,
hogy pár gondolatban foglalja össze az elmúlt időszak főbb eseményeit.
Dr. Valkó Gyöngyi orvos:
Amin keresztül mentünk az nem egy szokványos, egy már megélt helyzet volt, teljesen új volt
mindenki számára. Talán úgy tudnám összefoglalni lényegre törően, hogy senkinek sem
kívánom. Amikor én elvállaltam, hogy Zsuzsa doktornő helyébe lépek és Benkő doktor úr
helyébe is beállok, akárhogy nézzük dupla munka. Ez önmagában elég lett volna, de arra
senki nem számított, hogy egy olyan járványba csöppenünk bele, amiről senkinek előzetesen
semmiféle tapasztalata, fogalma nem volt. Fogalmunk sem volt arról, hogy ezt a helyzetet
hogyan kezeljük, hogyan védjük ki, sok ellentétes információkat kaptunk, tehát egy idő
múltán, amikor tudatosult bennem, hogy nagyon komoly problémák lesznek, akkor
önállósítottuk magunkat. Időben rájöttünk arra, hogy itt nagyon nagy probléma is lehet, ha
magunktól nem kezdünk el megfelelő intézkedéseket megtenni, a beszerzéseket elindítani. Ha
ezeket az intézkedéseket nem tettük volna meg az elején, nagyon nagy bajban lettük volna. A
járvány még el sem kezdődött, itt a településen már olyan felszereléssel rendelkezett minden
egészségügyi dolgozó, ami a környéken senkinek nem volt. Ezekben a beszerzésekben az
önkormányzat maximálisan partner volt, amit nagyon köszönök polgármester úrnak és jegyző
úrnak. Jegyző úrral napi kapcsolatban álltunk, amit szükségesnek tartottunk, azokat
beszereztük. Ez nagyon sok időt, munkát és együttműködést igényelt, de tudtuk azt, hogy
amennyiben ezt nem tesszük meg, akkor nagy bajba kerülünk, ha berobban a járvány.
Akkortájt jegyző úrral és polgármester úrral több időt töltöttünk együtt, mint a
családtagjainkkal. Ez a helyzet az Idősek Otthonában elindított egy olyan járványt, ami már
gócnak számított, ami kikerült a település lakosai körébe is. 50-60 fő fertőzött volt, ennek a
nagy része az Idősek Otthonából került ki, a dolgozók közül volt 15 fő a családtagokat is
beleszámítva és külső eset is volt 15 fő. A járvány terjedése nagyon gyors és könnyen el lehet
kapni. Szerencsére az emberek megértették a felhívásunkat, a veszély nagyságát és
fegyelmezetten és példamutatóan álltak a dolgokhoz. Ennek eredményeképpen sikerült
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megállítani a terjedését Borsodnádasdon. Elmondható, hogy izgalmas 3-4 hónapunk volt,
nagyon sok tesztet végeztünk el, 24 órában dolgoztunk és emellett a két körzetet is el kellett
látni. Az az együttműködés, ami az önkormányzat részéről megnyilvánult, példaértékű.
Polgármester Úr és Jegyző Úr teljesen őszintén tájékoztatta a lakosságot az aktuális
helyzetről, a visszajelzések nagyon elismerőek voltak. Ez a fajta betegség az idősek körében
veszélyes igazán. Maximális elismerésem és köszönetem az embereknek a hozzáállásukért, a
megértésükért. Szerencsére túl vagyunk a veszélyhelyzeten, az Idősek Otthonában sincsen
koronavírus fertőzött, a településen már rég óta nincsen pozitív eset, sem a környéken. A
második hullámra is fel kell készülni, én bízom benne, hogy az együttműködés a jövőben is
ilyen jó marad. Most már tapasztalatokkal felvértezve indulunk neki az esetleges jövőbeni
veszélyhelyzetnek. Amikor a kezdetekben elvállaltam a két körzetet, kicsit félve indultam
neki a feladatnak, de az emberek hozzáállásának köszönhetően jól működik a dolog.
Változtattunk a rendelési időkön, egyik nap a telepi városrészen, a másik nap a falusi
városrészben van rendelés. Külön időpontokban van a gyógyszerírás, nagy segítségünkre van
az is, hogy a receptet már nem papír alapon, hanem a felhőbe írjuk. Emiatt a betegnek be sem
kell jönnie a rendelésre, betelefonál a rendelőbe és mi megírjuk a gyógyszerét, ezáltal fele
annyi a megjelenés. A járvány ideje alatt bevezettük és jelen időkben is tartjuk, hogy a
betegek időpontot kérnek, mi adunk, így nem lesz tömeg a rendelőkben. Ez mindenkinek jó,
mert nem kell várakozni, ez nagyon megkönnyítette a munkánkat és az emberek is szeretik ezt
a módszert.
Kormos Krisztián polgármester:
Nagyon köszönöm a tájékoztatást. Szeretném megköszönni doktornőnek az ügyeletben
folytatott aktív szervezést is, mert mindezek mellett, amit elmondott, az ügyeletet is
működtetni kellett.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Szeretném megköszönni a munkáját és nagyon büszke vagyok rá és jó érzéssel tölt el, hogy
Valkó doktornő ilyen jól helytállt. Nekem volt egy kis lelkiismeret furdalásom, hogy éppen
ebben a nehéz helyzetben mentem el.
Pallagi László képviselő:
Én is szeretném megköszönni a közreműködést.
Sági Tibor alpolgármester:
Három-négy hónapos ilyen megfeszített munkát nagyon nehéz megköszönni, de röviden csak
annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm, mindenki nevében. Én nagyon örvendetesnek
tartottam az önkormányzat részéről az értelmes nyilvánosságot. Van-e tartalék készletünk
esetlegesen a jövőt illetően?
Dr. Valkó Gyöngyi orvos:
Igen, van, amiből több van, van, amiből kevesebb. Indulásra mindenképpen elég lesz a
meglévő készletünk. Nem fog váratlanul érni bennünket a járvány esetleges második hulláma.
Lassan eljön az az idő, amikor újra fel kell vennünk a maszkot, a rendelőkbe például már csak
abban lehet bejönni.
Dorkó György képviselő:
Én is szeretném megragadni az alkalmat, mind a közösség és a térség nevében megköszönni
doktornő munkáját. Én személyesen is átéltem a betegséget a családommal együtt. Az, hogy
erre nem volt felkészülve az ország, azt én a saját bőrömön tapasztaltam. Nálunk 22 orr-garat
mintát vettek a családból, abból kilenc volt értékelhető. Hol negatív volt az eredmény, hol
pozitív. Öt hétig karanténban voltunk. Elmondom, hogy átélni sem volt egyszerű, a lakosság
rosszindulatából eredően, pszichésen át kellett élnünk olyan helyzeteket, amelyek igen csak
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nyomot hagytak bennünk. Engem jobban megviselt az emberek butasága, mint maga a
betegség.
Kormos Krisztián polgármester:
Kívánunk doktornőnek a továbbiakban is jó munkát és egészséget. Külön köszönöm jegyző
úrnak a járvány ideje alatti munkáját, a józan tisztán látását.

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati
rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Az anyagba minden részletet beleírtunk, ami a tavalyi év gazdálkodásával kapcsolatos és az
utolsó költségvetési módosítási sorokat indokolttá tette.
Pallagi László képviselő:
A számokból az látszik, mintha minden nagyon rendben lenne, de azért nem teljesen így van
ez a dolog. Az állam elvitte a gépjárműadót, viszont az önként vállalt feladatok ennek a
többszörösét viszik el. Teljesen annak vagyunk kitéve, hogy milyen pályázatot fognak
megítélni Borsodnádasdnak, vagy milyet nem. Tulajdonképpen 5 M Ft-ból gazdálkodhatna az
önkormányzat és csak a kultúra kerül több, mint 10 M Ft-ba. Az önkormányzat teljesen ki van
szolgáltatva az állami költségvetésnek. A költségvetés a számviteli előírásoknak megfelel.
Kormos Krisztián polgármester:
Sajnos a pályázatok sem úgy zajlanak az utóbbi időben, hogy a helyi igényeket veszik
figyelembe. Örülhetünk, ha nyer egy pályázatunk, aztán azon kell gondolkodni, hogy hogyan
tudunk műszaki tartalmat csökkenteni. 2006-óta az önkormányzatok által befolyásolt dolgok
drasztikus mértékben csökkentek. 100 M Ft lekötött pénzünk volt, ami mára 30 M Ft-ra
csökkent le. Az egyetlen nem mínuszos ágazatunk most az egészségügy, a háziorvosi
alapellátás, ahol a működéshez nem kell hozzátenni pénzt, más intézmények működéséhez
viszont igen. Amikor 2001-ben létrejött az ügyelet, az éves normatíva közel 10 M Ft volt,
most éves szinten 12 M Ft normatív támogatást kap az önkormányzat. Vért izzadva küzdünk
azért, hogy a pályázataink a korábban jónak vélt összegből kijöjjenek.
Sági Tibor alpolgármester:
Én már nagyon rég óta itt ülök és gyakran visszaköszönnek azok a gondolatok, amelyek most
itt újra elhangzottak. Fontos szempont lenne a bevétel növelés és a költség csökkentés, ami
drasztikus megszorításokkal járhat. Én megértem ezt is, de a 2008-as nagy költségcsökkentés
igen fájó volt sok embernek, olyan dolgok szűntek meg, amelyek nem lettek volna
elengedhetetlenek. Már sokszor elmondtam, hogy az embernél értékesebb dolog nincsen,
nálam az emberi tényező mindig megelőzi az anyagit. Azóta eltelt 12 év és beigazolódik,
hogy rossz gondolkodás, rossz eredményt hoz. Akkoriban 12 ember lett elbocsátva az
iskolából, most 19 ember helyén van 12 pedagógus, akiknek a fele borsodnádasdi. 7 álláshely
volt kiírva és egyre sem jelentkezett senki. Fontosabb egy saját munkavállaló és nem szép
dolog, amit mondok, mint az, hogy az ügyelet megmaradjon. Amikor én ideköltöztem a
településre Arlóból jött ki az ügyelet, éltünk. A költségvetés módosítást elfogadom.

Pallagi László képviselő:
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Nagy részével egyetértek azzal, amit alpolgármester úr mondott. A korábbi vezetés még úgy
gondolkodott, hogy akkor az iskola még az önkormányzaté volt. Az, hogy még van
tartalékunk, az valamilyen szinten a korábbi vezetés döntésének köszönhető. A fiskális
gazdálkodásra mindenhol szükség van. A tavalyi járvány helyzet egy figyelmeztetés volt az
emberiségnek. Az ember mindig többet, mindig többet akar és egyszer meg kell állni, vissza
kell fogni magunkat és azt látom, hogy az emberek még ebből sem tanultak.
Dorkó György képviselő:
Polgármester úr említette, hogy az önkormányzatnak 100 M Ft tartaléka volt, ami lecsökkent
30 M Ft-ra. Kétszer döntött a testület arról, hogy egyszer 40 M Ft-ot, máskor 30 M Ft-ot
szabadítunk fel ebből az összeggel azzal, hogy ezek az összegek visszakerülnek a kontónkra.
Mi a helyzet ezekkel a pénzekkel?
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető:
Kellett pályázatokat finanszírozni önerővel, a Rákóczi úti ingatlan vásárlásra azt mondták,
hogy vissza fogjuk kapni a pénzt, nem fogjuk, a Kaszinóra kellett 25 M Ft előleg, ami ha nyer
a pályázat, visszakapjuk, sok bizonytalan dolog van még a levegőben.
Kormos Krisztián polgármester:
Kevés olyan önkormányzat van, akiknek ennyi pénz van a zsebükben, nyilván ez ne
nyugtasson meg bennünket. Tételesen ki fogjuk mutatni a jelen pénzügyi helyzetünket. El kell
fogadni, hogy nagyon sok minden nem rajtunk múlik. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) 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
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeltet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020. (VII.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2019. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Kormos Krisztián polgármester:
A 2019. évi zárszámadásról szóló anyag is igen terjedelmes, ami a jogszabályoknak megfelel.
Nagyjából az előző előterjesztésnél megbeszéltünk minden olyan fontos dolgot, ami ehhez az
anyaghoz is kapcsolódik. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2019. 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
2019. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeltet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020. (VII.18.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
A belső ellenőrzési jelentést is minden évben el kell fogadnia a testületnek, az írásos anyagot
a GY & GY Perfekt Audit Kft. elkészítette. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2019. 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
2019. évi belső ellenőrzési jelentéssel, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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22/2020.(VII.17.) számú KT határozat
Tárgy: 2019. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2019. évi belső
ellenőrzési jelentést a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd város Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálatára
Kormos Krisztián polgármester:
Részben egy korábbi megalapozó munka folytatásának az egyik mérföldkövéről van szó.
Külső szakemberek bevonásával zajlik ez a feladathalmaz. Úgy gondolom, hogy jól le van
írva és ki vannak emelve azok a fontosabb változtatási elemek, amelyek a jövőbeni
jogszabályi és egyéb működésünket is meghatározzák. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Borsodnádasd város Településfejlesztési Koncepcióját.
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 Településfejlesztési Koncepciójával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/2020.(VII.17.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasd Város Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy
1. Borsodnádasd város Településfejlesztési Koncepcióját a határozat 1. melléklete szerint
állapítja meg.
2. A határozat 1. melléklete szerinti Településfejlesztési Koncepciót az elfogadást követő
naptól, azaz 2020. július 18. napjától kell alkalmazni.
3. A jelenleg hatályos Településfejlesztési Koncepciójáról szóló 8/HÖK/2004.(I.29.)
határozatát 2020. július 17. napjával hatályon kívül helyezi.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet 30. §
(12)-(13) bekezdésében foglalt intézkedések megtételére.
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Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Tájékoztatás a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről
Kormos Krisztián polgármester:
Megkérem Jegyző Urat, tájékoztasson bennünket a napirendről.
Burkovics Róbert jegyző:
Ez egy kötelező, minden évben elfogadandó anyag. A hivatalról annyit szeretnék elmondani,
hogy a működésre is rányomja a bélyegét az egész önkormányzati rendszerre jellemző
sorvasztás. Egyre kevesebb finanszírozási összegből kell működni, egyre több az
adminisztráció, amivel túlterhelnek bennünket. Ahhoz, hogy működőképes hivatal maradjunk,
ahhoz azt találtuk ki, hogy akik eltávoztak a hivatalból, azok helyét egyelőre nem töltjük fel.
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
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről 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 Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről szóló tájékoztatóval, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2020.(VII.17.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztatás a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót a melléklet szerint
jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
6. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2020. II. féléves munkaterv elfogadására
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Kormos Krisztián polgármester:
A 2020. II. féléves munkaterv elkészült, egy tervezetről van szó, mely időközben változhat.
Dorkó György képviselő:
Nem látom benne a közmeghallgatást.
Kormos Krisztián polgármester:
Jelen esetben nem tervezünk. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2020. II. féléves munkatervet.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2020. II. féléves munkatervvel, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25/2020.(VII.17.) számú KT határozat
Tárgy: A 2020. II. félévi munkaterv elfogadása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testület döntött abban, hogy a 2020. II. féléves
munkatervét a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző

Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Az elmúlt időszakban a járvány miatt teljhatalmat kaptak a polgármesterek a döntéseket
illetően. Szeretném megköszönni mindenkinek a közreműködést, a hozzáállást, érdeklődtetek,
hogy miben tudnátok segíteni. Ez nagy felelősséggel járt. A legnagyobb problémahalmazt az
ügyelet működtetése keletkeztette, ezt szeretném kicsit bővebben kifejteni. A külsős orvosok
közül Fawaz doktor már nem ügyel nálunk. Az ügyeleti díjakat meg kellett emelnünk mind az
orvosok, mind az ápolók körében. Nagyon nehéz volt az elmúlt időben megszervezni az
ügyeletet, mivel Schuller doktor a pozitív teszteredménye miatt kiesett, gyakorlatilag Valkó
doktornő és Soós doktor volt ebben a körzetben hadra fogható. Egyeztettünk Ózddal is az
ügyelettel kapcsolatban, szakmai elven kezdtük meg a tárgyalásokat, szerettük volna, ha Ózd
átveszi a három település 12.000 lakosságszámú ellátottját, viszont ezt leginkább a
gyerekorvosok ellenezték. Igencsak elmérgesedett a helyzet, ugyanis azt javasolták, hogy
május 17-ig az ózdi orvosok ellátják az ózdi ügyeletet, május 17-től pedig május 31-ig a mi
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három orvosunk lássa el a nagy körzeti ügyeletet. Ekkor éreztük azt jegyző úrral, hogy nem
lesz megállapodás. A működési engedélyt csak úgy kapja meg az ügyelet, ha a feladatellátási
szerződés, amit az orvosokkal köt a működtető, rendelkezésre áll és mivel nem állt ilyen
szerződés a rendelkezésre, úgy ítéltük meg, hogy nem veszélyeztethetjük az ellátást. Létezik
az országban egy pár olyan cég, akik rentábilisan működtetnek ügyeleti ellátást. Legjobb
esetben október 1. az az időpont, amikor is létrejöhet egy nagy ügyeleti központ. Az ügyelet
nekünk nagyon sok pénzünkbe kerül, ugyanis sok esetben a társtelepülések helyett is nekünk
kell megfinanszírozni az ellátást, mivel nem utalnak időben. Nyomatékosan megkértünk
minden érintettet, hogy a lehetőségeikhez mérten utaljanak, mert jelen esetben is vannak
kifizetetlen számlák az ügyeletben és eljutottunk oda, hogy már mi sem tudunk
előfinanszírozni. A járvány ideje alatti időszakban közel 700.000 Ft-ot költöttünk tesztekre,
helyesen. A nádasdi ügyelet ellátta felszereléssel az Idősek Otthonában lévőket is, bár nem
önkormányzati fenntartású intézmény, de mivel lakcímileg is ide vannak bejelentve az idősek,
így láttuk jónak. Közel 2 M Ft-ot költöttünk eszközvásárlásra. Abban az időszakban elég
furcsán néztek ránk bárhová mentünk, amikor megmondtuk, hogy Borsodnádasdról
érkeztünk. A veszélyhelyzet alatt összesen 27 polgármesteri határozat keletkezett, amelyeket
a honlapon közzé is tettünk. Nagyvonalakban annyit szeretnék elmondani, hogy a piactér
építése elkezdődött, a telepi kultúrház felújítása hamarosan indul. Az esetleges ötleteket,
javaslatokat szívesen fogadjuk. A Mesekert Óvoda használatbavételi engedélyének egyetlen
akadálya van jelen esetben, mégpedig a tűzjelző berendezés, amire a legjobb ajánlat 11 M Ft
értékben érkezett. A napokban benyújtottunk egy kérelmet, ami azt tartalmazza, hogy ezt a
költséget az építmény növekedése miatt adják ide.
Dorkó György képviselő:
A tervezőt miért nem lehet ilyenkor felelősségre vonni?
Kormos Krisztián polgármester:
Mindent lehet, de emlékezzünk vissza a jó pár évvel ezelőtti Nádasd Kft. ügyére, a döntés
2015-re született meg, a pénzünk nagy része pedig nem került vissza.
Dorkó György képviselő:
A tervezőt felelősségre kell vonni, el kellene indítani a folyamatot, mert nagyon sokat
fizetünk más felelőtlensége miatt. A 200 M Ft kopása sokszor ebből adódik.
Kormos Krisztián polgármester:
Szennyvízberuházás kapcsán jól haladunk a települési rákötések tekintetében. A tisztító telep
próbaüzeme jól halad, kisebb nagyobb műszaki hibák vannak, de meg fogják oldani. A
legnagyobb probléma az utak helyreállítása. A Virág úton nem fog megépülni a hálózat most,
ez már biztosnak mondható, ugyanis született egy olyan talajmechanikai szakvélemény, ami
leírja, hogy nem lehetséges megépíteni a jelen állapot szerint. A felszíni vizek
beleszivárognak a rézsűbe és meg van a veszélye, ha ott elkezdenének hálózatot építeni, hogy
a valamilyen szinten tartást adó réteg megszakad. Arló polgármestere megkeresett bennünket,
hogy a Virág úton lévő 14 kimaradó ingatlan összegét csoportosítsuk át Arlóba, mert az egyik
utcában pont ennyi kimaradás van és nekik szükségük lenne rá. A Virág út
szennyvízelvezetéséről nyilván nem mondunk le, de a Magyar Közúttal bár nem egyszer
tárgyaltunk ez ügyben és ha valamikor megépülne a támfal, akkor az aszfaltozást és a
csapadékvíz elvezetést is meg kell ott oldani. A támfal építését nagyon időszerű lenne
egybeejteni a szennyvízépítéssel, az aszfaltozással és a csapadékvíz elvezetéssel, viszont ezt a
mai rendszerben véghezvinni, szinte lehetetlen.
Dorkó György képviselő:
A Penta Kft. képviselője eljöhetne testületi ülésre.
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Kormos Krisztián polgármester:
Részemről rendben, de emlékezzünk vissza arra a közmeghallgatásra, amikor a Penta Kft.
képviselői ott voltak. Nagyon nehéz velük dűlőre jutni. Jelen helyzetben a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda olvasatában a Virág utcában nem fog megvalósulni a szennyvízberuházás. Attól
tartok, hogy akárhogy kommunikáljuk, az ottani lakosok nagy része nem fogja megérteni,
hogy nem mi tehetünk arról, abban az utcában nem lesz csatornahálózat. Egy reménysugár
van, mégpedig a 23. és 25. számú főút fejlesztése előbb-utóbb el fog kezdődni és ezáltal a
támfal is meg fog újulni. A 25. számú főút mellett komoly talajmechanikai vizsgálatok
zajlanak.
Sági Tibor alpolgármester:
Az önkormányzat egy csöppet sem ludas abban, hogy a Virág utcában a szennyvízhálózat
nem fog megépülni. A közútkezelő évtizedek óta nem hajlandó megjavítani ezt a veszélyes
rézsűt.
Kovács Attila képviselő:
Javaslom, hogy hívjuk meg a Penta Kft. képviselőjét, aki tájékoztatást tud nyújtani, én nem
adom a nevem ahhoz, hogy a 14 ingatlannál ne épüljön meg a csatorna.
Kormos Krisztián polgármester:
A fűvágással kapcsolatban is sok negatív észrevétel érkezik a hivatalunkhoz.
Kovács Attila képviselő:
Alig maradtak már a közfoglalkoztatásban olyan emberek, akikre rá lehetne bízni a fűvágást.
Az a legnagyobb baj, hogy van egy rendeletünk, amit nem tartatunk be. Akik ezt nem tartják
be, azokat az embereket meg kell büntetni.
Kormos Krisztián polgármester:
Megkeresett két család a falusi temető szomszédságából és felajánlották, hogy vegyük meg az
ingatlanukat. Attól tartok, hogy ha eladják a házukat és nem nekünk, akkor olyan család fogja
majd megvenni, akik még inkább leamortizálják majd a temető környékét. Ha jutányos áron
meg lehetne venni, érdemes lenne elgondolkozni rajta.
Sági Tibor alpolgármester:
Jelenleg olyan állapotban vannak az utcák Borsodnádasdon, hogy nincs olyan utca, ahol nem
lenne ilyen család. Sok hasonló frekventált terület van a településen és véleményem szerint
képtelen az önkormányzat az anyagi forrásából felvásárolni ezeket az ingatlanokat. A
lakosság egy része olyan mértékben sérti a közösségi együttélés szabályait, hogy ezt mi
kivásárlással nem fogjuk tudni megoldani. Több utcában éjszakánként dorbézolnak,
hajnalonként tobzódnak és azt szeretném, ha a rendőrséget és a polgárőrséget bevonva, meg
lehetne ezt állítni. Indítsunk egy kampányt a romákkal és a roma önkormányzattal együtt,
tegyenek meg mindent a normális közösségi együttélés szabályainak a betartásáért. A romák
közötti is nagyon sok becsületes ember van. Az identitás pályázatban még mindig van pénze
Borsodnádasdnak. Nekem van ez az Üdvözlet Borsodnádasdról című könyvem, amit ki
szeretnék adni másodjára is, hiszen 2011-ben már kiadtam egyszer és ebben kérném az
önkormányzat segítségét. Ez a pályázat keretet biztosíthatna az Üdvözlet Borsodnádasdról
című kötet kiadásának finanszírozására. A könyv teljes költsége a projektből finanszírozható,
amely az összesen 1000 db példány esetében összesen 1.200.000 Ft-ba kerül. Az 1000 db
példányból 500 példány az önkormányzaté lenne. A szerzői jogok teljes mértékben engem
illetnek meg. Én nagyon sokat dolgoztam vele és érzelmileg kötődöm ehhez a könyvhöz. Az
önkormányzatnak ez semmiféle költségébe nem kerülne, az identitás pályázatból lenne
finanszírozva. Ez egy lehetőség, döntsetek róla.
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Kormos Krisztián polgármester:
Nagyon jó visszajelzéseket kapok olyan tekintetben, hogy amikor megyek valahová és viszek
molnárkalácsot, esetleg mellé egy könyvet is tudok adni, ami valamilyen szinten
Borsodnádasdról szól, azt nagyon jó néven veszik mindenhol. Kerestük annak a lehetőségét,
hogy alpolgármester úrnak ezt a törekvését hogyan tudnánk segíteni és ehhez az identitás
pályázat a legalkalmasabb. Véleményem szerint maximálisan támogatható a felvetés.
Pallagi László képviselő:
Egy ilyen kiadvány, ami Borsodnádasdot mutatja be sokféle szemszögből, az mindenképpen a
településen élők identitás tudatát erősíti, bele kell, hogy férjen ebbe a pályázatba.
dr. Rapcsok Balázs aljegyző:
A projekt egyébként is tartalmaz egy kiadvány kiadási költségét, nem mi találtuk ki és ez erre
egy nagyon jó lehetőség.
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
TOP-5.3.1-16”A helyi identitás és kohézió erősítése Borsodnádasdon” c. pályázat keretében
finanszírozott kiadvány támogatását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
TOP-5.3.1-16”A helyi identitás és kohézió erősítése Borsodnádasdon” c. pályázat keretében
finanszírozott kiadvány támogatásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2020.(VII.17.) számú KT határozat
Tárgy: TOP-5.3.1-16”A helyi identitás és kohézió erősítése Borsodnádasdon” c. pályázat
keretében finanszírozott kiadvány támogatása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a TOP-5.3.116-BO1-2017-00026” számú, “A helyi identitás és kohézió erősítése Borsodnádasdon” c.
pályázat keretén belül finanszírozott kötet kiadásának feltételeit elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Dorkó György képviselő:
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A Budaberke utca állapotával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy egyre jobban reped az
út. A munkásszálló épülete előtti bicikli út minősége is kifogásolható, füvesedik, aminek
munkálatait ugyanaz a cég végezte, mint a Budaberke utcáét. Mi megrendeltünk egy munkát,
amit nem olyan minőségben végeztek el, amilyenben kellett volna, felelősségre kell vonni
őket. Kértem, hogy nézzetek utána, milyen lépés történt azóta?
Kormos Krisztián polgármester:
Maga a munka sem terv szerint készült el. A Budaberke utcára forrást kaptunk, a
lakóterületen kívüli részre és teljesen jogos lakossági igény volt a belső rész megoldása is.
Nem került két réteg aszfalt minden útszakaszra, hanem ebből plusz szakasz valósult meg egy
réteg aszfalttal. Voltam arra mostanában, nem látom annyira rossznak az út állapotát. Egy
dolog vezérelt bennünket, mégpedig az, hogy az önkormányzatnak plusz forrást ne kelljen
hozzá tennie és a lehető legtöbb aszfaltos útréteg képződjön. A garanciális bejárást a jövőben
megtesszük.
Kovács Attila képviselő:
Igazat adok képviselő úrnak, valóban reped az út a Budaberke utcában.
Dorkó György képviselő:
A piactér építésénél is vannak érdekességek. Van benne 80 m3 építési törmelék konténeres
elszállítása, közben kiszámoltam, mennyi építési anyagot hoz ide a vállalkozó, amiből
törmelék keletkezhet, 40-50 m3-t számoltam. Az anyagköltséget is átnéztem, igen magas
költségek vannak feltüntetve. Nem tudom ki nézi ezt át önkormányzati szinten. Ha én
bemegyek a Domaépre veszek egy ablakot 27.000 Ft-ért, az az önkormányzatnak „projekt
áron” 45.200 Ft-ba kerül. Mondhatnám az összes anyagnál 40-50 %-os felárazás van, így
könnyű műszaki tartalmat csökkenteni. Nekünk simán ki kellett volna, hogy jöjjön 100 M Ftból az a három üzlethelység. Ehhez képest építünk egy wc-t, egy szárazalját és beleburkolunk
1000 m2-t 100 M Ft-ért.
Kormos Krisztián polgármester:
Ezt szakembereknek kell megvizsgálni, én nem vagyok építési szakember. Két műszakis
kolléga dolgozik a hivatalban, egyik műszaki kolléga sem vette észre sem a tűzjelző
berendezés hiányát, sem a tetőfedő anyag hiányát az óvoda tekintetében.
Dorkó György képviselő:
Ilyenkor hol van a tervező?
Kormos Krisztián polgármester:
Úgy gondolom, hogy ne ragadjunk le a részleteknél. Szeretném kérni minden képviselő
társamtól, hogy ha bármilyen anyaggal kapcsolatban van kérdése, vagy anyagot szeretne kéri,
azt rajtam keresztül tegye meg. Nekem is tudni kell azt, hogy titeket mi érdekel. Nem
szeretnék én semmiféle információt visszatartani, de ne az ügyintéző legyen kellemetlen
helyzetben, hogy adhat, vagy nem adhat ki anyagot. Itt komoly közbeszerzési anyagokról van
szó, ami akár büntetőjogi felelősséget is felvethet. A köztisztviselő titoktartási kötelezettségét
vegyük nagyon komolyan. Az, hogy Marianntól információkhoz jutottál, nem is volt belőle
soha probléma és nincs is rejtegetni valónk. Rajtunk egy dolgot fognak számon kérni, hogy
megvalósult-e a beruházás, vagy sem.
Dorkó György képviselő:
A projektek nagyon el vannak csúszva. A sportterület beruházás milyen stádiumban van?
Mert onnan hiányzik még 1000 darab cserje, ami benne van a költségvetésben. A
későbbiekben az be lesz ültetve?
Kormos Krisztián polgármester:

14
Természetesen.
Dorkó György képviselő:
Ott lehetett volna élni egy 15 M Ft-os kötbér igénnyel, azzal sem éltünk. Miért nem tudunk a
jogunkkal élni? Nekünk csak kötelezettségünk van mindig?
Kormos Krisztián polgármester:
Az elmúlt időszakban nem tettünk egy projekthez sem saját forrást.
Dorkó György képviselő:
Nem tettünk hozzá, hanem elvettünk belőle, az ugyanaz.
Pallagi László képviselő:
Azt feszegeted, ami nyolc éve így megy ebben az országban. Egyébként teljesen igazad van,
de egyet nem értek meg, hogy arra miért nincs lehetőségünk, hogy ha már sokadjára kiderül,
hogy a tervező alul tervez, akkor legközelebb ne vele terveztessünk.
Kormos Krisztián polgármester:
Ennél csak rosszabbak vannak. Viszoki Csabával a kezdetektől fogva együtt dolgozunk.
Mindenki hibázhat.
Pallagi László képviselő:
Az elmúlt hónapban nagyjából 100 tonna gomba került ki az erdőkből Borsodnádasdon.
Látott-e valaki ebből akár egy forintot is, erdőtulajdonos, önkormányzat, bárki? Miközben
elfogadott a 10 % tőár kifizetés. Ezek is törvényes dolgok lennének, csak senkit nem érdekel a
törvény. A gomba szedése a magántulajdonú erdőkből teljesen illegális dolog. A
környezetszennyezésről ne is beszéljünk ebben az időszakban, mert hetekig szedheti a
tulajdonos a saját erdőjéből a műanyag palackokat és sorolhatnám.

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