Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2021. augusztus 30. 09.00 órától – 10.00 óráig a
Képviselő-testület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Dorkó György képviselő
Kovács Attila képviselő
Varga Ferenc képviselő
Távollévő önkormányzati képviselők neve:
Pallagi László alpolgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Sági Tibor képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
dr. Rapcsok Balázs aljegyző – nem jelent meg
Ferenczné Szabó Csilla igazgatási és pénzügyi ügyintéző – jelen van
Kovácsné Nemes Edina szociális és gyámügyi ügyintéző – jelen van
Nagy Anett intézményvezető – jelen van
Keresztfalvi Lajos mb. intézményvezető – jelen van
Kovács Zoárd molnárkalács ház vezető – jelen van
Becseiné Tóth Ágnes intézményvezető - jelen van
Vági Sándorné – jelen van
Seres Szabolcs – jelen van
Érsek Gyula – 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 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Kovács Attila és Varga Ferenc képviselőket
jegyzőkönyv hitelesítőknek választotta.
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött napirendi pontokban változás lenne, ugyanis érkeztek a testületi ülésünkre
vendégek, akiket szeretnénk meghallgatni még a napirendi pontok előtt, illetve nem tudom
meddig haladunk a napirendi pontokkal, de nekem 10.00 órakor Budapestre kell utaznom,
ezért ha nem végzünk, a jövő héten folytatni fogjuk az ülésünket. Egyetért-e az elhangzott
javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
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Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.24.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
2. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/2018.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
3. Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások formáiról,
igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához történő
hozzájárulásra
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
4. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
5. Javaslat a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda 2020/21 nevelési évről szóló
Óvodavezetői beszámoló, a 2021/22 nevelési évre vonatkozó Éves munkaterv,
valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező Házirend
módosításának elfogadására
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Meghívottak:
Becseiné Tóth Ágnes óvodavezető
6. Beszámoló a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi működéséről
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Meghívottak:
Keresztfalvi Lajos megbízott intézményvezető
7. Beszámoló a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2020. évi
működéséről
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Meghívottak:
Nagy Anett intézményvezető
8. Beszámoló a Borsodnádasdi Molnárkalács Ház 2020. évi működéséről
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
Meghívottak:
Kovács Zoárd molnárkalács ház vezető
9. Polgármesteri tájékoztató az elmúlt időszak átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről
Előterjesztő:
Kormos Krisztián polgármester
10. Egyebek

3
Kormos Krisztián polgármester:
Szeretettel köszöntöm ülésünkön a meghívott vendégeket, a külsős vendégeinket Vági
Sándornét, Seres Szabolcsot és Érsek Gyulát. Megkérlek benneteket, hogy tájékoztassatok
bennünket a jöveteletek céljáról.
Seres Szabolcs:
Köszönjük a lehetőséget és hogy módosítottátok a napirendi pontokat. Visszatérő probléma
Borsodnádasdon a közösségi együttélés szabályainak folyamatos megsértése. A testület 2020ban alkotott egy nagyon jó rendeletet, aminek a 11. § 2. és 3. pontja kimondja, hogy a
csendháborítás terén mik azok a magatartási normák, amelyeket mindenkinek be kellene
tartani. Ezek sajnos Borsodnádasdon nem valósulnak meg. Az érintettek a rendőrség felé
jelzik a problémát, mert sokszor elviselhetetlen módon viselkednek emberek. A bejelentésre a
rendőrök kijönnek, általában azzal is gond van mindig, hogy a zene nagyon hangosan szól. A
rendőrök figyelmeztetik a hangoskodókat, de más nem történik. Amennyiben újabb
bejelentést tesz valaki, a rendőrség újra kimegy az illetékesekhez, de ekkor sem történik
semmi. Az lenne a kérésünk a testület felé, hogy próbáljanak már meg megtenni mindent
annak érdekében, hogy a rendőrség a szabályoknak megfelelően járjon el. Ez a probléma több
utcára is vonatkozik és folyamatosan fenn áll.
Kormos Krisztián polgármester:
A rendeletet megalkottuk, megpróbáltuk erről a lakosságot minél szélesebb körben
tájékoztatni, bár a jogkövetés nem mindig egyformán mindenkire vonatkozik. A rendőrséggel
már mi is egyeztettünk ezzel kapcsolatosan, hiszen hozzánk is eljutott a probléma híre.
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a bejelentés nagyon fontos. Mi is tudunk eljárást
indítani, de csak akkor, ha hozzánk hivatalos bejelentés érkezik írásos formában. Alapvetően
jó a kapcsolatunk a rendőrséggel, úgyhogy bízom benne, hogy lesz előrelépés az ügyben.
Átadom Jegyző Úrnak a szót.
Burkovics Róbert jegyző:
2020. január hónapban alkottuk meg a rendeltünket a közösségi együttélés szabályairól, ami
már akkor is régóta égető probléma volt a településen. A jogszabály lehetőséget ad nekünk
arra, hogy eljárást indítsunk a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet megszegő
lakosok ellen, viszont szükséges olyan dokumentum, ami alapján az eljárást meg tudjuk
indítani, tehát a legfontosabb, hogy írásos feljegyzés legyen a törvénysértésről. Beszéltünk
már a rendőrséggel, mind a helyi, mint az ózdiakkal, hogy ha ilyen bejelentés érkezik és
jegyzőkönyv vagy feljegyzés készül, azt küldjék meg az önkormányzat részére. Lakossági
bejelentés is jó az eljárás megindításához, de ehhez az embereknek a nevüket kellene adni,
mert facebook bejegyzésre, telefonhívásra nem tudunk hatósági eljárást kezdeményezni.
Amióta megalkottuk a közösségi együttéléséről szóló rendeletünket, egy bejelentés sem
érkezett hivatalos formában.
Vági Sándorné:
A hétvégén élő zene volt a mellettünk lévő emeletes házban, amiről videó felvétel is készült.
A Kölcsey út felső soráról az ott lakók oda hordják hozzánk a szemetet, 6-7 zsák szemét van a
sarkon, ezáltal az egerek és patkányok előbb utóbb hozzánk is be fognak jönni. A rendőr előtt
fenyegetett meg bennünket, mit tudok tenni?
Kovács Attila képviselő:
Hivatalosan be kell jelenteni a rendőrségre, ők felveszik a jegyzőkönyvet, amit be kell hozni
az önkormányzathoz, ez alapján meg lehet indítani az eljárást.
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Vági Sándorné:
Az összes pincét telerakják kommunális szeméttel, pár hónapon belül ott patkány központ
lesz. Én ezt jeleztem, de semmi nem történt.
Kormos Krisztián polgármester:
Általában először figyelmeztetünk, aztán pénz bírságolunk, de sajnos azt tudjuk, hogy a
társadalom egyes rétegeire a pénz bírság nem hat.
Vági Sándorné:
A Kölcsey utcában nagyon sok özvegyasszony él, akik nem mernek szólni, mert félnek.
Varga Ferenc képviselő:
A rendőrségnek ki van adva, hogy ha valakihez kimennek csendháborítás miatt, azt
kötelezően büntetni kell. Ha mondjuk csendháborítás miatt kétszer is érkezik bejelentés a
rendőrségre, a hangosító berendezést le is kell foglalni. A jogszabálysértőket nem 20 ezer
forintra kellene megbüntetni, hanem 400.000 Ft-ra és akkor talán meggondolnák. Nagyon
fontos, hogy fel kell vállalni a bejelentéseket.
Seres Szabolcs:
Volt olyan szombati nap, amikor háromszor lett kihívva a rendőr, ki is jöttek mind a
háromszor. Ezzel azt érték el, hogy még hangosabbra vették a zene hangerejét. Régen a
járőrök lefoglalták a hangosító berendezést, ezzel meg lett oldva a probléma.
Kormos Krisztián polgármester:
Ebben a körben most ettől többet nem tudunk tenni, viszont az októberi testületi ülésen
tervezzük tárgyalni a rendőrség beszámolóját, arra kérlek benneteket, hogy gyertek el az
akkori ülésünkre, itt lesz az ózdi rendőrkapitány és a helyi rendőrőrs parancsnok is és akkor
térjünk vissza az ügyre.

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.24.)
önkormányzati rendelet módosítására
Burkovics Róbert jegyző:
A Kormányhivatal felülvizsgálata a megyében a szociális rendeleteket, melynek
következtében módosítani szükséges a 2/2015.(II.24.)-i pénzbeli és természetbeni ellátásokról
szóló önkormányzati rendeletünket.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2021.(VIII.31.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2. Tárgyalt napirend:
Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(III.30.)
önkormányzati rendelet módosítására
Burkovics Róbert jegyző:
A Kormányhivatal felülvizsgálata a megyében az önkormányzatok szervezeti és működési
szabályzatait, egyrészt szerepeltetni kell az átruházott hatásköröket, másrészt megszűnt 2021.
január 1. napjával az ügyeleti ellátás, átkerült Ózdhoz, ezért a társulás átruházott hatásköreit is
meg kellett módosítani.
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 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(III.30.)
önkormányzati rendeletének módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2021.(VIII.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/2018.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési
díjáról szóló 6/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához történő hozzájárulásra
Burkovics Róbert jegyző:
Ez egy ózdi rendelet módosítás lenne, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014.(VII.18.)
önkormányzati rendelet módosítása, melyhez a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok
képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.
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
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális
és gyermekvédelmi ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló
6/2014.(VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásához történő hozzájárulással, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2021.(VIII.30.) számú KT határozat
Tárgy: Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló
6/2014. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásához történő hozzájárulásra
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális
és gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII.
18.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdésére hivatkozással
hozzájárulok.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat a szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtására
Kormos Krisztián polgármester:
Az idei évben is kiírta a Belügyminisztérium a pályázatot a szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó támogatásra. 736 m3 keménylombos fa igénylésére lehet pályázni. A fának a nagy
részre rendelkezésre áll, az idei évben is száraz fát tudunk adni a rászorulók részére. Az
erdőgazdálkodással jó együttműködést sikerült kialakítani az elmúlt időszakban.
Ferenczné Szabó Csilla igazgatási és pénzügyi ügyintéző:
A tavalyi évben 796 m3-t igényeltünk és 596 m3-t kaptunk, 526 család részesült szociális
tűzifában.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2021.(VIII.30.) számú KT határozat
Tárgy: A szociális célú tűzifa támogatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a települési
önkormányzatok 2021. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtását támogatja, és vállalja a támogatáshoz kapcsolódó pályázati kiírásban foglalt
feltételeket, kiemelve, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. Az
igényelt kemény lombos fafajta mennyisége: 736 erdei m3. A pályázatban történő részvételhez
a szükséges mértékű saját forrás az Önkormányzat rendelkezésére áll.
Egyúttal a képviselő-testület kinyilatkozza, hogy az önkormányzat:
- pályázatában szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek, valósak és
hitelesek,
- köztartozással nem rendelkezik,
- a saját forrás rendelkezésre áll,
- megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat
céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
- adólevonási joggal nem rendelkezik,
- az adatvédelmi szabályoknak megfelelően gyűjtött és kezelt személyes adatokat
rögzítettek az ebr42 rendszerben.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirend:
Javaslat a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda 2020/21 nevelési évről szóló Óvodavezetői
beszámoló, a 2021/22 nevelési évre vonatkozó Éves munkaterv, valamint a Szervezeti és
Működési Szabályzat mellékletét képező Házirend módosításának elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Elkezdődött a 2021/22-es nevelési év. Pályázott az önkormányzat az óvoda hátsó udvarán egy
kis pályára, amit meg is nyertünk, illetve a belső udvar is átalakul. Az óvoda teljes létszámmal
tud működni és ezt a helyi gyerekek ki is tudják használni. Minden intézményünk fenntartása
gondolkodásra készteti a fenntartót, vagyis bennünket. A bölcsőde beruházás is elkezdődött és
szervezetileg szeretnénk ezt majd az óvoda alá tagozni. Kérdezem Intézményvezető Asszonyt,
hogy van-e szóbeli kiegészítése az anyaghoz?
Becseiné Tóth Ágnes intézményvezető:
Épülni fog az ovis focipálya, ma mérték ki a területet, elkezdődtek a munkálatok, azt ígérték,
hogy 1,5-2 hónap múlva elkészül.
Dorkó György képviselő:
Érdeklődöm, hogy a tűzjelző berendezés elkészült-e már?

8
Becseiné Tóth Ágnes intézményvezető:
Folyamatban van.
Kormos Krisztián polgármester:
Jogszabályváltozás volt, át kell tervezni, mert irreális ajánlatot kaptunk rá. Az idei év
novemberében lesz a pályázati évforduló, addig tisztázni kell. A Katasztrófavédelemmel már
egyeztettünk, az ő közreműködésükkel zajlik a terv módosítás. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda 2020/21 nevelési évről szóló Óvodavezetői beszámolójával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2021.(VIII.30.) számú KT határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Mesekert Óvoda 2020/21 nevelési évről szóló óvodavezetői
beszámolója
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Mesekert Óvoda 2020/21 nevelési évről szóló óvodavezetői beszámolóját a melléklet szerint
elfogadja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: értelemszerűen
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti Borsodnádasdi Mesekert Óvoda
2021/22 nevelési évre vonatkozó Éves munkatervével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2021.(VIII.30.) számú KT határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Mesekert Óvoda 2021/22 nevelési évre vonatkozó éves munkaterve
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Mesekert Óvoda 2021/22 nevelési évre vonatkozó éves munkatervét a melléklet szerint
elfogadja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: értelemszerűen
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Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti Borsodnádasdi Mesekert Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező Házirendjének módosításával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2021.(VIII.30.) számú KT határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Mesekert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét
képező házirend módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Mesekert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képező házirendet a
melléklet szerint elfogadja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: értelemszerűen

6. Tárgyalt napirend:
Beszámoló a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi működéséről
Kormos Krisztián polgármester:
A tavalyi évet illetően gazdasági oldalról nézve jelentős összeget tudtunk megtakarítani a
koronavírus miatt kialakult helyzet következtében. Sokszor megkaptuk, hogy az idén nem
rendeztünk egy nagyobb rendezvényt, bezzeg a környező településeken milyen
nagyszabásúak voltak. Borsodnádasdon 180-200 olyan ember van, aki aktívan részt vesz a
különböző rendezvényeinken, nem tartom helyesnek, hogy milliókat költsünk olyan
rendezvényre, ahol 2000-3000 embert kell vendégül látnunk. Az elmúlt időszakban egy
nagyon komoly pénzügyi helyzeten vagyunk túl, ugyanis az elvonások sokkal nagyobb
mértékűek voltak, mint tavaly. Voltak plusz kiadások, amiket meg kellett lépnünk és ez
érintette a Közösségi Ház és Könyvtár működését is. Kérdezem Intézményvezető Urat, van-e
szóbeli kiegészítése az anyaghoz?
Keresztfalvi Lajos mb. intézményvezető:
2020. március hónapig volt élet Borsodnádasdon. 2020. év elején a testület elfogadta a
Közösségi Ház és Könyvtár költségvetését, amit használtuk fel. Mi úgy használtuk ki az ezt
követő időszakot, hogy a Ház belülről teljes felújításon esett át, burkolás, faljavítás, tisztasági
festés, színpad felújítás és egyéb munkáltok voltak, amit belső emberekkel és
közfoglalkoztatott dolgozókkal oldottunk meg. Ősztől újra várható a pandémiás roham, ezért
sem célszerű rendezvényeket tervezni. A civil szervezetekkel továbbra is tartom a kapcsolatot,
negyedévenként kerekasztal gyűlés van, úgy próbáljuk összeállítani az eseményeket, hogy az
a lehető legtöbb ember számára megfelelő legyen. Én sem támogatom azt, hogy
Borsodnádasdra 5-6 M Ft-ért hívjunk fellépőket, hiszen úgysem tudunk versenyezni a
környező nagyobb településekkel. Új szervezeteket kell létrehoznunk, mert előbb-utóbb ki
fognak öregendi a jelenlegiek. Ők aktívan segítenek bennünket. A nyár folyamán minden
héten volt rendezvényünk, jövő héttől kertmozi lesz a hivatal hátsó parkolójában, három héten
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keresztül minden héten filmet fogunk vetíteni, meglátjuk milyen lesz rá az igény. 2020. évben
619.000 Ft-ot költöttünk rendezvényekre.
Varga Ferenc képviselő:
Azzal nem értek egyet, hogy péntekre tetted a rendezvényeket. Nem csak 180-200 embernek
kell csak jót tenni, hanem egész Borsodnádasd lakosságának. Hat hétvégén volt kisebb
rendezvény, helyette lehetett volna egy nagyot és akkor Borsodnádasd lakossága mondhatta
volna, hogy jól érezte magát. Sok embernek nem jó a péntek, van, aki akkor jön haza, ezért is
lett volna jobb a szombat.
Dorkó György képviselő:
Én, amelyik rendezvényen tudtam, részt vettem. Sok volt az idegen fellépő a pénteki
napokon, az viszont tény, hogy lakossági érdeklődés nem volt. Az augusztus 20-i
rendezvényre nagyon kevesen jöttek el a borsodnádasdi lakosság köréből, 50-60 fő, ami igen
kevés, Borsodnádasd összlakosságát tekintve.
Keresztfalvi Lajos mb. intézményvezető:
Az augusztus 20-i rendezvény úgy, hogy megvendégeltünk 200 embert, 770.000 Ft-ba került.
Varga Ferenc képviselő:
Nem kell idegen fellépőt hívni, Huncsik Mikit is meg lehetne.
Keresztfalvi Lajos mb. intézményvezető:
Huncsik Miki nem vállalja, nem egyszer beszéltem már vele.
Kormos Krisztián polgármester:
Az idén megpróbáltuk azt a tendenciát, hogy több rendezvényt tartunk, kevesebb pénzből,
hiszen a zenés nyári esték is öt különböző irányzatot fedett le, de azt láttuk, hogy 80 %-ban
azonos lefedettség volt. Akit érdekelt az eljött és részt vett, megnézte és jól érezte magát.
Ezúton is szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak a segítségét, akik az épület
felújításában részt vettek.
Dorkó György képviselő:
Becsülendő, hogy a pandémia alatti időszakot így kihasználtátok, viszont a burkolatok
javítását miért kellett nektek elvégezni, amikor tudomásom szerint garanciális az épület? Nem
tudnánk ezt érvényesíteni?
Keresztfalvi Lajos mb. intézményvezető:
Voltak kint garanciális javítók, de azt inkább ne forszírozzuk, minősíthetetlen munkát
végeztek. A rendezvények napjára azért választottuk a pénteki napokat, mert szombatonként
sok születésnapi rendezvény és esküvő van, amiből szép bevételünk keletkezik, éves szinten
közel 1 M Ft.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi működéséről szóló beszámolóval, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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50/2021.(VIII.30.) számú KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi működéséről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasdi
Közösségi Ház és Könyvtár 2020 évi beszámolóját a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: mb. intézményvezető
Határidő: értelemszerűen

Kormos Krisztián polgármester:
Ezennel az ülést berekesztem, jövő héten folytatni fogjuk a hátralévő napirendi pontokkal.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

Kovács Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

Varga Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő

