Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2020. szeptember 30. 08.15 órától – 09.00 óráig a
Képviselő-testület 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 – nem jelent meg
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető – jelen van
Szántó Erika hatósági ügyintéző – jelen van
Becseiné Tóth Ágnes óvodavezető – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kovács Attila 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, Kovács Attila 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 Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Szántó Erika hatósági ügyintéző

2.

Javaslat a Borsodnádasd Város Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési
Szabályzatról – HÉSZ – szóló 6/2005.(VI.02.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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3.

Javaslat a 2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére szóló pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Bóta Tünde pénzügyi irodavezető

4.

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
történő csatlakozásra, valamint a 2021. évi fordulójában önkormányzati támogatás
keretösszegének meghatározására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Szántó Erika hatósági ügyintéző

5.

Javaslat a Borsodnádasd Mesekert Óvoda 2019/20 nevelési évről szóló Óvodavezetői
beszámoló, valamint 2020/21 nevelési évre vonatkozó Éves munkaterv elfogadására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Becseiné Tóth Ágnes óvodavezető

6.

Tájékoztató a polgármester 2019. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

7.

Javaslat „Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználási helyek számára” önkormányzati csoportos közbeszerzéshez
történő csatlakozással
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
dr. Rapcsok Balázs aljegyző

8.

Egyebek
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló rendelet
megalkotására
Kormos Krisztián polgármester:
A testület augusztus 14-én döntött a szociális célú tüzifa pályázat benyújtásáról, melynek
eredményeképpen 12.110.720 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, 596 erdei
m3 keménylombos tüzifát vásárolhatunk és oszthatunk szét a rászorulók között. A rendeletben
szabályozzuk az igénylés feltételeit, a Pénzügyi Bizottság fog dönteni a kérelmek
elbírálásáról. A célunk, hogy a fát még az idei évben szét tudjuk osztani a lakosság körében.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2020. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról 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
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2020.(X.01.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag-támogatás 2020. évi igénylésének részletes feltételeiről
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd Város Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési
Szabályzatról – HÉSZ – szóló 6/2005.(VI.02.) önkormányzati rendelet módosítására

Kormos Krisztián polgármester:
Folyamatban van a 25. számú főút tervezése. Ami az önkormányzatot érinti, hogy a
Szabályozási Tervet és a Helyi Építési Szabályzatot módosítani kell. A tervek tartalmazzák a
Virág úti támfal felújítását, viszont nem tudni, hogy mikor fog megépülni. A régi
nyomvonalon fog menni az út, kisebb-nagyobb korrekciókkal, ezért is mondták a tervezők,
hogy egy-két ingatlant érinteni fog, de az ingatlantulajdonosok kártalanítva lesznek. Ahhoz,
hogy gördülékenyen haladjon a munka, minden érintett önkormányzatnak meg kell hozni a
megfelelő döntést. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
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Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Borsodnádasd Város Szabályozási Tervének és a Helyi Építési Szabályzatról – HÉSZ - szóló
6/2005.(VI.02.) 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
Borsodnádasd Város Szabályozási Tervének és a Helyi Építési Szabályzatról – HÉSZ – szóló
6/2005.(VI.02.) önkormányzati rendelet módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2020.(X.01.) önkormányzati rendelete
a Borsodnádasd város Szabályozási tervének elfogadásáról és a
Helyi Építési Szabályzatról – HÉSZ - szóló
6/2005. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére szóló pályázat
benyújtására

Kormos Krisztián polgármester:
A rendkívüli támogatás igénylésére szóló pályázatot, az önkormányzat működőképességének
megőrzése, valamint a háziorvosi ügyelet zavartalan működése érdekében kívánjuk
benyújtani. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére szóló pályázat benyújtását.
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 rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére szóló pályázat benyújtásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2020.(IX.30.) számú KT határozat
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Tárgy: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3.
mellékletének I.9. pontja szerinti települési önkormányzatok rendkívüli támogatására
pályázat benyújtása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Magyarország
2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény 3. mellékletének I.9. pont
szerint települési önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtja kérelmét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
történő csatlakozásra, valamint a 2021. évi fordulójában önkormányzati támogatás
keretösszegének meghatározására

Kormos Krisztián polgármester:
Támogatjuk azon tanulókat, akik a felsőoktatásban szeretnének tovább tanulni. Erre nyújt
lehetőséget a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat, amelyre minden évben pályáz az
önkormányzatunk. A pályázatok benyújtási határideje 2020. november 5., az elbírálásé 2020.
december 4. Keretösszeget is meg kell határozni, tavalyi évben 1.000.000 Ft volt, az idén is
ennyit javasolunk megállapítani. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozást,
valamint a 2021. évi fordulójában 1.000.000 Ft önkormányzati támogatás meghatározását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő
csatlakozással, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2020.(IX.30.) számú KT határozat
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő
csatlakozás
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Borsodnádasd
Város csatlakozzon az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.

6
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. október 01.

Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti a Bursa Hungarica 2021. évi
fordulójában önkormányzati támogatás keretösszegének meghatározásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2020.(IX.30.) számú KT határozat
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
önkormányzati támogatás keretösszegének meghatározása

2021.

évi

fordulójában

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pénzügyi feltételeként a 2021. évi
költségvetésben 1.000.000 Ft keretösszeg kerüljön elkülönítésre.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasd Mesekert Óvoda 2019/20 nevelési évről szóló Óvodavezetői
beszámoló, valamint 2020/21 nevelési évre vonatkozó Éves munkaterv elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönjük Becseiné Tóth Ágnes óvodavezető asszonyt ülésünkön. Az óvodavezetői
beszámoló és az éves munkaterv elkészült, van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz?
Becseiné Tóth Ágnes óvodavezető:
Nincsen szóbeli kiegészítésem, az esetleges kérdésekre szívesen válaszolok.
Sági Tibor alpolgármester:
Az óvodavezető leírta az iskola érettséggel kapcsolatos vizsgálatokat, viszont lenne pár
kérdésem ezzel kapcsolatban. Az iskola érettséget a szakszolgálat állapíthatja meg, vagy
helyben van hatáskörötök?
Becseiné Tóth Ágnes óvodavezető:
Kérdéses esetekben dönthet a pedagógiai szakszolgálat, egyébként dönthetünk mi is.
Sági Tibor alpolgármester:
Azt, hogy kérdéses-e az eset, azt az óvónő dönti el?
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Becseiné Tóth Ágnes óvodavezető:
Igen, a gyermek óvónője. December elején derült ki, hogy a gyerekek nem maradhatnak még
egy évet az óvodában, minden iskolás korú gyermeknek iskolába kell mennie. A szülőnek kell
döntenie arról, hogy kéri-e a gyermeke vizsgálatát, vagy kéri-e, hogy maradjon még egy évet.
Mi szerettük volna, hogy legalább öt gyerek marad még egy évet, de a szülő nem volt
hajlandó együttműködni velünk.
Sági Tibor alpolgármester:
Arra bíztatunk benneteket, hogy minden olyan gyereket, akit kétséges, hogy iskolaérett, ne
engedjetek iskolába. Eredményeket nem lehet elérni azokkal a gyerekekkel, akik nem oda
valók. Sajátos nevelési igényű jeleket mutató gyerekek is vannak az iskolában, akik miatt nem
tudnak haladni azok a gyerekek, akik tudhatnának haladni. A vírus miatt a munkatervben lévő
sok közös program felborult, ezek valószínűleg nem fognak megvalósulni.
Becseiné Tóth Ágnes óvodavezető:
A sajátos nevelési igényű esetekről annyit szeretnék elmondani, hogy vannak olyan gyerekek,
akinek már egy éve húzódik az ügye, amiről nem mi tehetünk, hanem a pedagógia
szakszolgálat, illetve a megye.
Pallagi László képviselő:
Intézményvezető Asszonytól kérdezem, hogy hogyan ítélitek meg az óvoda beruházást, az
óvoda épületének felújítását? Mi az ott dolgozók meglátása?
Becseiné Tóth Ágnes óvodavezető:
Mivel új az épület, a folyamatos mozgás következtében, a jövőben biztosan lesznek kisebb
repedések. Jelenleg két hajszál repedés található az új épületben, a fűtéssel van egy kis
probléma, de ma fog jönni a szerelő, mert ugye leválasztanak bennünket az iskola
rendszeréről és ennek kapcsán van még teendő. Egyébként nagyon örülünk az új épületnek.
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
Borsodnádasd Mesekert Óvoda 2019/20 nevelési évről szóló Óvodavezetői beszámolót,
valamint a 2020/21 nevelési évre vonatkozó Éves munkatervet.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda 2019/20 nevelési évről szóló Óvodavezetői beszámolóval,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2020.(IX.30.) számú KT határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Mesekert Óvoda 2019/20 nevelési évről szóló óvodavezetői
beszámolója
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Mesekert Óvoda 2019/20 nevelési évről szóló óvodavezetői beszámolóját a melléklet szerint
elfogadja.
Felelős: Becseiné Tóth Ágnes Óvodavezető
Határidő: értelemszerűen

Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti Borsodnádasdi Mesekert Óvoda
2020/21 nevelési évre vonatkozó Éves munkatervének elfogadásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
39/2020.(IX.30.) számú KT határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Mesekert Óvoda 2020/21 nevelési évre vonatkozó éves munkaterve
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Mesekert Óvoda 2020/21 nevelési évre vonatkozó éves munkatervét a melléklet szerint
elfogadja.
Felelős: Becseiné Tóth Ágnes Óvodavezető
Határidő: értelemszerűen

6. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a polgármester 2019. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Kormos Krisztián polgármester:
A tavalyi évre vonatkozó döntésekről van itt szó, amelyről minden évben be szoktunk
számolni a testületnek. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
polgármester 2019. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 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
polgármester 2019. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2020.(IX.30.) számú KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a polgármester 2019. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a polgármester
2019. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

7. Tárgyalt napirend:
Javaslat „Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználási helyek számára” önkormányzati csoportos közbeszerzéshez
történő csatlakozással
Kormos Krisztián polgármester:
A fő célunk, hogy minél költséghatékonyabban tudjuk a gázt beszerezni. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
„Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználási helyek számára” önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozást.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználási helyek számára” önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő
csatlakozással, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2020.(IX.30.) számú KT határozat
Tárgy:

Borsodnádasd Város Önkormányzata 2021. április 1-től 2023. október 1-ig tartó
szerződéses időszakra szóló, földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási
helyek földgáz energia beszerzése

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
az Önkormányzat és intézményei összes, földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult

10
felhasználási helyei vonatkozásában a 2021. április 1-től 2023. október 1-ig tartó szerződéses
időszakra a mellékelt ajánlat elfogadásaként a szükséges nyilatkozatokat, szerződéseket és
dokumentumokat aláírja.
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.
A szerződés megkötése a Polgármester feladata.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
Sági Tibor alpolgármester:
Az utak állapotára szeretném felhívni a figyelmet, vannak utcák, amelyek nagyon rossz
állapotban vannak, többek között az Arany János utca is minősíthetetlen állapotban van. Ezzel
a kérdéssel foglalkozzunk a jövőben.
Kormos Krisztián polgármester:
A közelmúltban sajnos két beadott utas pályázatunkat is elutasították. Hivatkoztunk arra is a
pályázatban, hogy a szennyvízberuházás következtében nagyon rossz állapotban vannak az
útjaink.
Varga Ferenc képviselő:
A lakosok illegálisan rakják le a szemetet a település konténereiben, ezt nem kellene hagyni.
Kovács Attila képviselő:
Borsodnádasd végén található a hulladék lerakó, oda kellene mindenkinek a szemetét vinnie.
Aki illegálisan pakolja le a szemetét, az pénzbírsággal sújtható.
Kormos Krisztián polgármester:
Ismerjük azokat a személyeket, akik a nem megfelelő helyre hordják a hulladékot, ezeket a
személyeket írásban felszólítottuk. Elsődleges cél, hogy a belterületi konténerek számát
csökkentsük és hogy a lakosok a településen található hulladék lerakó helyre vigyék a
szemetüket.
Dorkó György képviselő:
A tavalyi évben felszabadított 70 M Ft-unkról tételes elszámolást kérnék. A Budaberke út
garanciális bejárásáról is beszéltünk korábban, ez nem történt meg. Szeretném, ha a korábban
testület elé hozott pályázati térkép a továbbiakban is az előterjesztések között szerepelne,
hogy tisztán lássunk, hogy milyen stádiumban vannak a folyamatban lévő pályázataink. A
pályázatok kiviteli tervdokumentációiban benne vannak olyan dolgok, amik benne vannak a
tervdokumentációban, de nem lettek elvégezve.
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Kormos Krisztián polgármester:
A 70 M Ft alapvetően a költségvetésben szerepel, a készletezését természetesen meg fogjuk
tenni, ettől jobban gazdálkodtunk.
Burkovics Róbert jegyző:
69.380.000 Ft működési hiány van tervezve a költségvetésben.
Dorkó György képviselő:
Úgy szavaztunk a 70 M Ft-ról, hogy az visszakerül a költségvetésbe.
Kormos Krisztián polgármester:
Minden forintnak meg van a helye, ezt ki is tudjuk mutatni. A Budaberke utca ügyében ma
fog jönni a műszaki ellenőr, a kivitelező, meg fogják nézni, le fogják írni az észrevételeiket.
Eddig még olyan vállalkozó nem volt Borsodnádasdon, akinek a kivitelezéséhez nem kellett
volna pénzt hozzátenni. Ha a pályázati ellenőr rendbe találja a beruházást, onnantól kezdve
nekünk nincsen dolgunk vele.
Dorkó György képviselő:
A piactér beruházással kapcsolatban a műszaki tartalmat csökkentettük. Rövid időn belül nem
mennek fel annyira az építő anyag árak, hogy olyan tételek maradjanak el, amit elfogadtunk a
pályázati költségvetésben. A testület arról döntött, hogy minőségi anyagok kerüljenek bele,
ehhez képest nem ez történt. A korábbi beruházásainkhoz szinte mindegyikhez hozzá tettünk
pénzt.
Kormos Krisztián polgármester:
Valóban így volt, mert akkor még volt pénzünk. Alapvető működési hiányunk van. Legalább
négy hónapja húzódik, hogy a zöld város beruházásnál a maradék összegből meg tudjunk
valósítani ésszerű dolgokat. Teljesen irreális, amit a tervező elképzelt a piactér beruházásnál.
Képviselő Úr az ilyen jellegű kérdésit a műszaki ellenőr részére tegye fel, meg fogja
válaszolni. Én nem folyok bele ilyen szinten a beruházásokba, nem is a feladatom. Ha a
műszaki ellenőr jóváhagyja és a pályázati ellenőr jónak látja, akkor nincs miről beszélni.
Burkovics Róbert jegyző:
A pályázati ellenőrök a beruházás végén mindent megvizsgálnak, eddig még mindig rendben
találták a beruházásainkat.
Dorkó György képviselő:
Az óvodánál a tűzjelző rendszer be lett tervezve az anyagba, benne van a műszaki leírásban,
ami nem valósult meg idáig.
Kormos Krisztián polgármester:
Ez így van, csak sajnos forrás nincsen rá. Én büszkén megyek be az új óvodába, mert a
környék legszebb óvoda épülete a miénk. Lassan bírhatatlan milyen nehézségek elé állít
bennünket a pályázati rendszer. Keressük a hiányzó összegre a forrást.
Pallagi László képviselő:
Sajnos ez az egész országban így működik. Egyetértek én azzal, amit Dorkó képviselő
kollégám mond, irreálisak az beruházásokban szereplő árak, de az önkormányzatok keze meg
van kötve. A körülményekhez képest próbáljunk meg jól kijönni a dolgokból. Én őszintén
bízom benne, hogy ez a jelenleg működő rendszer változni fog, mert ez sokáig nem fog
működni.
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Kormos Krisztián polgármester:
A szennyvízberuházás kapcsán, aki még a régi hálózatra volt rákötve és szolgáltatási
szerződéssel rendelkezik, annak át kell kötni az újra. Ez nem lesz egyszerű, de csak így fog
működni. Nagyjából 900 rákötéssel rendelkezünk eddig, kérdéses még az a nagyjából 200
lakás, akik még nem kötöttek rá az új hálózatra és már nem is nagyon fognak, vagy nem
tudnak rákötni. Ezzel a jövőben foglalkoznunk kell. Nagy kérdés, hogy a felújított
épületeinkkel mit fogunk tudni kezdeni.
Dorkó György képviselő:
A háziorvosi praxis Borsodnádasd meg van hirdetve, esetleg meg lehetne próbálni, hogy
szórólapokat helyezünk ki az orvosi egyetemeken.
Burkovics Róbert jegyző:
Sajnos mindenhol orvos hiány van, kicsi az esély arra, hogy valaki Borsodnádasdra jön majd
praktizálni, de nyilván mindent megteszünk annak érdekében, hogy találjunk orvost a jövőre
nézve. A közigállás.hu oldalon meg lett hirdetve, nincsen érdeklődő az állásra eddig.
Kormos Krisztián polgármester:
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy az Ózdi Kistérségi Társulás kiírta a
közbeszerzést a Csokvaomány, Borsodnádasd, Ózd ügyeleti ellátás vállalkozási formában
történő ellátására. Kérdés, hogy fog-e ajánlat érkezni és ha igen, milyen ajánlat és a benne
lévő összeg milyen műszaki tartalommal valósul meg. Ez a terület egy nagyon
alulfinanszírozott kötelezően ellátandó feladat. Egy évre előre sem tudunk normatívával
tervezni, mert folyamatosan változnak a normatív ellátás elszámolás szabályai. Elmondható,
hogy van baj az önkormányzati rendszerben.
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.
k.m.f.
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polgármester
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jegyzőkönyv hitelesítő

