Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2021. szeptember 6. 13.00 órától – 15.00 óráig a
Képviselő-testület ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Pallagi László alpolgármester
Dorkó György képviselő
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kovács Attila képviselő
Sági Tibor képviselő (késett)
Varga Ferenc képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
dr. Rapcsok Balázs aljegyző – nem jelent meg
Nagy Anett intézményvezető – jelen van
Kovács Zoárd molnárkalács ház vezető – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dorkó György és Dr. Hegedűs Zsuzsanna
képviselő-társakat. 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 Dr. Hegedűs Zsuzsanna
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. Beszámoló a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2020. évi
működéséről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Meghívottak: Nagy Anett intézményvezető
2. Beszámoló a Borsodnádasdi Molnárkalács Ház 2020. évi működéséről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Meghívottak: Kovács Zoárd molnárkalács ház vezető
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3. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. évi
kiírására benyújtott, „Útfelújítás Borsodnádasdon a Balatoni úton és a Kölcsey Ferenc
utcában” című projekt keretében építési munkálatok elvégzésében a kivitelező
kiválasztásáról
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
4. Polgármesteri tájékoztató az elmúlt időszak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
5. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Beszámoló a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2020. évi működéséről
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön Nagy Anett intézményvezetőt. Egy terjedelmes anyag készült a
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ működéséről, van-e szóbeli kiegészítése?
Nagy Anett intézményvezető:
Köszöntöm a testület tagjait. A járványhelyzethez kapcsolódóan csak annyit szeretnék
elmondani, hogy a járványhelyzet az intézményünket is nagy kihívás elé állította. Márciusban
megjelentek azok az eljárás rendek, amelyek szabályozták a különböző szolgáltatás típusokat,
hogy hogyan kell ellátni őket. Ezek az eljárásrendek nem tartalmaztak konkrét információkat,
ránk volt bízva, hogy hogyan járunk el, hogyan működtetjük a szolgáltatásokat. Kaptunk
segítséget az önkormányzattól, amit ezúton is szeretnék megköszönni. A településen a mi
intézményünk volt az egyetlen a koronavírus helyzetben, ami reggeltől estig működött,
minden dolgozó maximálisan ellátta a feladatát. Az idei év volt a kritikusabb, amikor a
karantén miatt problémát okozott a szolgáltatások ellátása, de akkor is megoldottuk és
megszerveztük a feladatokat. A tavalyi évben a dolgozók mentális leterheltségét emelném ki,
ellátunk minden szolgáltatást, inkább az okozott problémát, hogy a dolgozók ezt nehezen
viselték.
Pallagi László alpolgármester:
Maximálisan megértem az intézményvezető által elmondottakat és mindannyiunk nevében
szeretném megköszönni az intézményi dolgozók munkáját.
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönjük minden érintett kolléga munkáját ebben a nehéz időszakban. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2020. évi működéséről szóló
beszámolóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2021.(IX.06.) számú KT határozat
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Tárgy: Beszámoló a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2020. évi
működéséről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete abban, hogy a Borsodnádasdi
Szociális Alapszolgáltatási Központ 2020. évi működésével kapcsolatos beszámolót a
melléklet szerint elfogadja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: értelemszerűen

2. Tárgyalt napirend:
Beszámoló a Borsodnádasdi Molnárkalács Ház 2020. évi működéséről
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm ülésünkön Kovács Zoárd molnárkalács ház vezetőt. Az anyag elkészült, van-e
szóbeli kiegészítés?
Kovács Zoárd molnárkalács ház vezető:
Szomorúsággal tölt el, hogy az első évemet rögtön egy ilyen vírus helyzettel kellett
elkezdenem, de azért próbáltuk a lehető legtöbbet kihozni, amit tudtunk. Az értékesítés nettó
árbevétele a 7.755.123 Ft nem egy túl erős bevétel, de ahhoz képest, hogy két hónapig be volt
zárva az üzem, ahhoz képest nem olyan rossz. A kiadás az 5.802.193 Ft volt, a nyereség pedig
952.930 Ft.
Pallagi László alpolgármester:
Számviteli oldalról el lehet mondani, hogy ami nyereség van a molnárkalácson, az egy
virtuális nyereség. Ha piaci viszonyok között néznénk a költségeket, akkor ez a nyereség
gyorsan eltűnne. A jövőben arra kell törekedni, hogy a molnárkalács sütésnek piaci alapokon
meg kell állnia a lábán. Ez nem hagyományőrzés, hanem csak egy pici szelete annak.
Sági Tibor képviselő megérkezett.
Dorkó György képviselő:
Osztom a véleményét alpolgármester úrnak. Számomra ez egy virtuális beszámoló, sok
minden nincs benne. Kérem, hogy a következő beszámolóban minden felmerülő költség fel
legyen tüntetve, valamint jó lenne rendezni a JBE tulajdonában lévő sütőgép sorsát is.
Kovács Zoárd molnárkalács ház vezető:
Ez a beszámoló a Nádasd Kft. szemszögéből nézve készült.
Kormos Krisztián polgármester:
A kaszinó épületének felújítására 200 M Ft-ot nyert az önkormányzat, ahol kialakításra fog
kerülni molnárkalács sütő üzem. Ebből az összegből molnárkalács kapacitást is kell
bővítenünk. Gyártástechnológia szempontjából a száraztészta gyártást találtuk ki kapacitás
bővítésként. Az elképzelés az, hogy váltva fogunk dolgozni, vagyis amikor nincs annyi
molnárkalács megrendelés, akkor tésztát fogunk gyártani és fordítva. A tésztagyártás
volumenében húzó ágazat lehet. Magyar cégekkel állapodtunk meg, a szállító kamrát is
magyarok gyártják, a vezérlését is magyarok programozzák.
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Kovács Zoárd molnárkalács ház vezető:
A Fitness Egyesület pályázott gépjárműre, nyertünk is 5 M Ft-ot, amiért használt gépjárművet
fogunk tudni venni. Egy kis buszt szeretnénk, amit át tudunk adni a Nádasd Kft-nek és akár az
önkormányzat is használhatja, ha szükség lesz rá.
Sági Tibor képviselő:
Sokszor fogalmaztam meg kritikát a közösségi ház és könyvtár működésével kapcsolatban, de
el kell mondanom, hogy az augusztus 20-i rendezvény nagyon jól meg lett szervezve. A
molnárkalács hagyománya súlyos csapásokat szenvedett már. A lakosság egy része nincsen
azzal tisztában, hogy a molnárkalács borsodnádasdi hagyománya a település egyik
legnagyobb értéke, egy kiemelt nemzeti érték. Ezt nekünk kell a legjobban megbecsülni.
Elismerésem azok felé, akik ezt az augusztus 20-i programot és napot kitalálták, mert ennek
így kellett volna eddig is működni. A hagyomány igen csak visszaszorult az utóbbi időben.
Riz Gábor felé szeretnék kritikát megfogalmazni, ugyanis jövő héten lesz egy hungaricumot
népszerűsítő rendezvény iskoláknak, ahová elhívták a solymászatot és a táncházat, de a
borsodnádasdi molnárkalács sütőket nem. Egyik szervezőnek sem jutott eszébe, hogy egy
ilyen kiemelt nemzeti érték, mint a borsodnádasdi molnárkalács meghívásra kerüljön a
rendezvényre. A szervezők érezzék azt, hogy ez Borsodnádasdnak nagyon fontos. Arra kérem
Polgármester Urat, hogy tolmácsolja az észrevételemet az országgyűlési képviselő felé.
Kormos Krisztián polgármester:
Vannak önként vállalkozó molnárkalács sütő emberek, akik szabadidejüket feláldozva,
hétvégén is akár mennek és viszik a hagyományt, akikre lehet építkezni. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Molnárkalács Ház 2020. évi működéséről szóló beszámolóval, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2021.(IX.06.) számú KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Borsodnádasdi Molnárkalács Ház 2020. évi működéséről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete abban, hogy a Borsodnádasdi
Molnárkalács Ház 2020. évi működésével kapcsolatos beszámolót a melléklet szerint
elfogadja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: értelemszerűen
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3. Tárgyalt napirend:
Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. évi
kiírására benyújtott, „Útfelújítás Borsodnádasdon a Balatoni úton és a Kölcsey Ferenc
utcában” című projekt keretében építési munkálatok elvégzésében a kivitelező
kiválasztásáról
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat a Balatoni úton és a Kölcsey Ferenc utcában támogatási kérelmet nyújtott
be a Belügyminisztériumhoz, önkormányzati tulajdonú utak, járdák felújítására. A pályázat
19.946.896 Ft támogatásban részesült a 2021. július 6. napján kelt támogatói okirat alapján. A
támogatás intenzitása 85 %, mellé 15 % önerőt kell biztosítani 3.520.040 Ft összegben, így a
projekt teljes összköltsége 23.466.936 Ft. Az önkormányzat az építési munkálatok
elvégzésére ajánlatokat kért be, a beérkezett legkedvezőbb ajánlatot a TS-DRAIN Kft. adta. A
munkálatokat még az őszi szezonban szeretnénk kivitelezni.
Dorkó György képviselő:
A Fedrid Kft. kiesett a szórásból?
Kormos Krisztián polgármester:
Ők voltak a tervezők és aki tervez, az nem lehet kivitelező. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
kivitelező kiválasztásával az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
2021. évi kiírásra benyújtott, „Útfelújítás Borsodnádasdon a Balatoni úton és a Kölcsey
Ferenc utcában” c. projekt keretében építési munkálatok elvégzéséről, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2021.(IX.06.) számú KT határozat
Tárgy: Kivitelező kiválasztása az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása 2021. évi kiírásra benyújtott, „Útfelújítás Borsodnádasdon a Balatoni úton és a
Kölcsey Ferenc utcában” c. projekt keretében építési munkálatok elvégzésére
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a „Útfelújítás
Borsodnádasdon a Balatoni úton és a Kölcsey Ferenc utcában” c. című pályázat tárgyban, a
beérkezett ajánlatok tekintetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési
szempont alapján a TS-DRAIN KFT (3762 Szögliget, Táncsics u. 14.), mint legkedvezőbb
árajánlatot tevő ajánlatát fogadja el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés megkötésében eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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4. Tárgyalt napirend:
Polgármesteri tájékoztató az elmúlt időszak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Kormos Krisztián polgármester:
Elsősorban a tavalyi évet illetően a legfontosabb, hogy szeretném megköszönni még egyszer
azon dolgozók munkáját, akik részt vettek a koronavírus ideje alatti munkákban és segítettek
bármilyen formában is. Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl. Az, hogy a polgármester
átruházott hatáskörben hozhatott döntéseket, azok valójában nagy kihívások elé állítottak
bennünket. Nagyon féltünk is az elején, hiszen a világban ilyenre példa még nem volt és nem
tudtuk mivel állunk szemben. Kaptunk külső kritikákat is, de azt kértük a lakosságtól, hogy
igyekezzenek ők is felelősségteljesen gondolkozni és elfogadni azt, hogy nekünk bizonyos
helyzetben azokat a bizonyos döntéseket meg kellett hozni. Kiemelném a kaszinó beruházást,
meg tudtuk venni az épület ¾-ét, aztán kaptunk rá 200 M Ft-ot. Kurtán Zsoltinak van abban
az épületben érdekeltsége és mire sikerült vele megállapodni, akkorra a Belügyminisztérium
már nem adott rá lehetőséget, hogy megvegyük tőle, tehát lecsúsztunk róla. Azért döntöttünk
kapacitásbővítés alatt tésztagyártás mellett, mert ez áll legközelebb élelmiszertechnológiailag
a molnárkalácshoz. Az épület beruházása megkezdődött, 2021. november 15. a beruházási
határidő, remélhetőleg fogjuk tudni tartani. A gép eszköz beszerzés lezajlott, várjuk a gép
szállítását. Büszkék vagyunk arra, hogy sikerült megvenni az ingatlant a földterülettel együtt.
Az épület felső emeletével egyelőre nem tudunk mit kezdeni, próbáltunk Magyar Falu
programban rendezvény térre pályázni, de mivel 25 M Ft-ot adtak volna és mivel első emelet
és rendezvény tér, így kellett volna egy lift, ami 10 M Ft-ba kerül, plusz az üzemeltetés, ezért
döntöttünk úgy, hogy azt egyelőre hagyjuk. Zártuk a szennyvíz projektet, a műszaki átadásátvétel megtörtént, nagy üzemeltetési káosz nincs, ezt büszkén elmondhatjuk. Az óbükk
látogató központ, mostanra az építést tekintve befejeződött, kisebb simítások vannak, menet
közben itt is sok módosítást kellett eszközölni műszaki tartalmat tekintve. A belső
tartalomvilág és maga az attrakció kialakítása zajlik. Szeretnénk, ha ez már december
hónapban működne, a nyitást jövő év áprilisára tervezzük. Még a jegy árképzési koncepciónk
sem állt össze, ez is része annak a feladatnak, amit egy külsős cégnek adtunk, hogy maga az
attrakciót álmodja meg és tegye is működtethetővé, végezzen gazdasági számításokat arra
vonatkozólag, hogy marketing oldalról hogyan és milyen formában tudjuk ezt majd
beindítani. Kaptunk 450 M Ft támogatást a Virág úti támfal felújítására. Sajnos a szennyvíz a
Virág utcában nem került kiépítésre a támfal állapota miatt, szakértői vélemény alapján ott
nem lehetett kiépíteni a szennyvíz hálózatot. A közeljövőben kiírásra kerül a 23. és 25. számú
főút fejlesztése, még szeptember hónapban megjelenik az eljárási felhívás. A régi
benzinkúttól Tipásszó tanyáig kapaszkodó sávval fog bővülni és megújulni a szerpentin,
vélhetően jövő év elejétől elindulnak a kivitelezési munkák. Módosítottuk a
településrendezési tervünket, egy naperőmű beruházás miatt, aminek a kiviteli tervei
elkészültek, a földvásárlás előszerződései is megkötésre kerültek. Az érintettek 70 hektár
földterületen szeretnének Borsodnádasd külterületén naperőművet építeni, ami egy közel 8
milliárd forintos beruházás, közel két évet vesz igénybe. Az elmúlt időszakban Sági Tibor
lemondott az alpolgármesteri tisztségéről, helyette Pallagi László lett az alpolgármester
február hónaptól. Megpróbáltunk minden pályázati lehetőséget kihasználni. A borsodnádasdi
lakosokat Dr. Lélek Levente fogorvos látja el Ózdon. A háziorvosi körzet továbbra is két
helyen található, a faluban Dr. Schuller Péter, a telepen pedig Dr. Valkó Gyöngyi rendel. A
bölcsőde beruházás is elindult, szondás vizsgálatok szükségesek, hogy az alapozás
mélységében, minőségében és statikailag rendben legyen. Sajnos pénzbeli és időbeni
csúszásra készülhetünk itt. Az elmúlt időszakban az útfelújításra is igyekeztünk gondot
fordítani, bíztattak bennünket BM-es és Magyar Falus pályázatra a jövőben, amit
mindenképpen be fogunk adni, mert az útjainkat nagyon rendbe kell rakni. Megnyertük a
pályázatot a falusi ravatalozóra is Magyar Falu programból, amit jövő évben kell
megvalósítani.
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Sági Tibor alpolgármester:
Egy lakossági észrevételről szeretnélek tájékoztatni benneteket a 25. számú főúttal
kapcsolatban. A templom alatt lévő egyik ingatlan tulajdonosa keresett meg engem, hogy el
akarja adni a házát és az ügyvédjét úgy tájékoztatta a Takarékbank, hogy nem adhatja el, mert
kisajátították a kertjének egy részét, amiről a család nem kapott semmiféle értesítést. Mit lehet
erről tudni?
Kormos Krisztián polgármester:
Kiemelt nemzetgazdasági érdekké minősült ez a beruházás és ebben az esetben a kisajátítási
eljárásnak egy teljesen egyszerűsített és gyors metódusa működik. Azt nem tudom elképzelni,
hogy a telektulajdonosokat nem értesítették ki, maximum széljegyként futhat a földhivatalnál
az ügy. Földmérő fogja felmérni az érintett területeket, a telektesteket ki fogják fizetni és ha a
telektest elválasztás megtörténik, akkor el fogja tudni adni az ingatlant. Küldd be az ügyfelet
Becsei Gyulához, ő majd egyeztet vele. A földmérők Borsodnádasdra még nem értek, de
fognak menni minden érintetthez és a kiértesítésnek nagyon komoly szabályai vannak.
Pallagi László alpolgármester:
Több lakossági észrevétel érkezett hozzám és én magam is tapasztalom, hogy a kábeltelevízió
adása gyalázatos, némely csatornát élvezhetetlen nézni. Én megtettem a hiba bejelentést,
közölték, hogy folyamatban van regionális szintű hálózat fejlesztés. Nem javult az adás, aztán
modemet cseréltettem, de jelenleg sem működik rendesen a szolgáltatás. Ha fizetjük a
szolgáltatói díjat, miért nem kapunk megfelelő szolgáltatást? Ez napi szintű probléma.
Burkovics Róbert jegyző:
A kábeltévével együtt próbáljuk a kamera rendszert megvalósítani, a PR telekom már több
éve épül és az inviteltől azt az információt kaptuk, hogy egy éven belül átépítik az egész
hálózatot. Ezek a hálózatok 10-12 év alatt nullára amortizálódnak, szinte mindent újra kellene
cserélni.
Pallagi László alpolgármester:
Szeretném megjegyezni, hogy az iskola előtt a csuklós busz délutánonként zavarja a
forgalmat és a közlekedést, ugyanis ott parkol.
Kormos Krisztián polgármester:
Kértük már a volánt, hogy ne parkoljanak ott a buszok.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
A telepen a fűnyírással kapcsolatban szeretném kérni, hogy több gondot fordítson rá az
önkormányzat. A falusi városrészen szépen rendbe vannak téve a közterületek, de a telepen
minősíthetetlen. A Táncsics úton a lépcsőn nem lehet lejönni, mert a lépcső alján egy tőről 5
darab akácfa áll és mellette nagy a fű. Sok idős lakik ott, figyelemmel kellene lenni feléjük.
Kormos Krisztián polgármester:
A jövő évben teljesen át kell gondolni a teendőket, a város működését. Nagyon kevés az az
ember, akire a fűnyírást rá lehet bízni. A közmunkaprogram 60.000 Ft-jából versenyképes
elvárásaink nem lehetnek. A valamire való emberek elmennek máshová dolgozni, oda, ahol
többet fizetnek.
Pallagi László alpolgármester:
A fűnyírásra nem szabad sajnálni a pénzt, nekünk ehhez jövőre hozzá kell tenni önerőből.
Azokra az ingatlan tulajdonosokra, akik a portájukon nem vágják le a füvet, büntetést lehetne
kiszabni. Nekem is van egy másik településen ingatlanom, egy pár évvel ezelőtt én is kaptam
büntetést azért, mert nem vágtam le a füvet. Itt is lehetne alkalmazni.
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Kovács Attila képviselő:
A rendeletünk kimondja, hogy minden ingatlantulajdonosnak a háza előtt le kellene vágni a
füvet. Hozzunk Ózdról egy közterület felügyelőt, aki megbünteti a szabályszegőket.
Kormos Krisztián polgármester:
Én azon az állásponton vagyok, hogy próbáljuk meg a saját állományunkkal megoldani ezeket
a munkálatokat, lehetőségeinkhez mérten adjunk esetleg valamivel több pénzt, hiszen meg
kell becsülni azokat az embereket, akik akarnak és tudnak is dolgozni. Fontos, hogy hosszú
távra tudjunk tervezni ezekkel az emberekkel. A parkjainkat szépen virágosítjuk.
Burkovics Róbert jegyző:
A legnagyobb probléma, hogy önkormányzati ágon szervezetlenség van. Folyamatosan
jönnek a lakossági észrevételek, amit én igazából meghallgatok, de önkormányzati szinten
nem tudok semmit tenni. Önkormányzati szinten valamiféle szervezettséget kellene felépíteni,
mert ez alapján ítélik meg az egész önkormányzatot. Fontos, hogy a lakosságot érintő
problémák orvosolva legyenek. Erre kellene sokkal nagyobb energiát fordítani, ez viszont
szervezetlenül nem megy. Úgy gondolom, hogy hivatal szinten, amit tudunk megteszünk, már
a hivatal létszámát is - bár természetes fogyással, mert többen nyugdíjba mennek –
csökkentettük, hogy egyéb más területeket tudjunk finanszírozni. A lakossági panaszokat
jobban kellene tudni kezelni, nekünk észre kellene venni a problémát, mielőtt azok ide
beérkeznének.
Pallagi László alpolgármester:
El lehet azon gondolkodni, amit Attila mondott, mert itt helyben senki nem akarja felvállalni,
hogy büntet.
Burkovics Róbert jegyző:
Annak, hogy küldjünk felszólítást a jogsértőknek, semmi akadálya nincsen.
Kovács Attila képviselő:
A felszólításokon már túl vagyunk, tavalyi évben fotókkal alátámasztva küldtük ki a
felszólításokat az illetékeseknek, semmi nem történt.
Kormos Krisztián polgármester:
Mindenkinek van igaza ebben a kérdésben, egyesíteni kell az erőinket, az tény, hogy át kell
alakítani a rendszert.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a polgármesteri
tájékoztatóval az elmúlt időszak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
54/2021.(IX.06.) számú KT határozat
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató az elmúlt időszak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az elmúlt
időszak átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja.
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5. Tárgyalt napirend:
Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Zenx Kft. ügyvezetője Költő András megkeresett azzal a kéréssel, hogy a Kölcsey u. 12
szám alatt működő kályhacsempe gyártó üzemük profilbővítését támogassuk. A profilbővítés
iszapszerű anyag hőkezelésével valósulna meg, az anyag 60 % körüli víztartalmát
előszárítással szeretnék csökkenteni, viszont az előszárításhoz nincs elegendő helyük. A kért
ingatlan önkormányzati tulajdont érint, ahol a szociális célú tűzifát szoktuk tárolni, illetve
játszótéri eszközök vannak most ott átmenetileg. Alapvetően vállalkozó barátok vagyunk, de
egyéb terveink vannak az érintett területtel kapcsolatban.
Kovács Attila képviselő:
Én mint képviselő-testületi tag, nem támogatom a kérelmet.
Kormos Krisztián polgármester:
Lehetne részletesebb anyagot kérni a profilbővítéssel kapcsolatban.
Dorkó György képviselő:
Ne utasítsuk el egyből a vállalkozó kérelmét, hanem kérjünk be egy lakossági hozzájárulást,
valamint a Környezetvédelmi Hatóság hatástanulmányát, amely kimondja, hogy a
tevékenység nem ártalmas az egészségre.
Pallagi László képviselő:
Az önkormányzatnak ebben ellenérdekeltsége van.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a Zenx Kft. 3672
Borsodnádasd, Kölcsey u. 12. szám alatt működő kályhacsempe gyártó üzem profilbővítése
kérelmének elutasításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
55/2021.(IX.06.) számú KT határozat
Tárgy: Zenx Kft. (3672 Borsodnádasd, Kölcsey u. 12.) kérelmének elutasítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Zenx Kft. 3672
Borsodnádasd, Kölcsey u. 12. szám alatt működő kályhacsempe gyártó üzem
profilbővítésének kérelmét nem támogatja.
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Egyebek
Dorkó György képviselő:
Megjegyezni szeretném, hogy a Móricz Zs. úton zörög az áteresz, lakossági bejelentés is
érkezett róla.
Kormos Krisztián polgármester:
Hozzánk is elért a probléma, jeleztük már a kivitelező felé.
Dorkó György képviselő:
Amennyiben elkészül a Virág úti támfal, akkor a szennyvízberuházás ott meg lesz oldva?
Kormos Krisztián polgármester:
A közlönyben megjelent, hogy a támfalat fel fogják újítani.
Dorkó György képviselő:
A beruházásoknál a műszaki tartalom egyre jobban csökken az eredeti tervhez képest,
valamint a minőség egyre rosszabb, ez nem csak az én véleményem, hanem a lakosoké is.
Ilyeneket hallok a lakosságtól, hogy akit az építőipari vállalkozó felvesz segédmunkásnak az
már a harmadik napon szakmunkát végez. Az építkezésen én nemkívánatos ember lettem,
mert negatív kritikákat fogalmaztam meg. Már többször kértem, hogy készüljön egy
költségtükör, ami korábban volt vezetve, de amióta a jelenleg is itt dolgozó vállalkozó van ez
elmaradt. Ezen kérésemet továbbra is fenntartom. Készüljön egy kimutatás arról, hogy a
költségvetésben szereplő, de el nem végzett és kifizetett munkák ellenértéke hova lettek
költve a beruházásaink során.
Kormos Krisztián polgármester:
Nekem egy feladatom van, hogy a rám bízott projektekkel el tudjunk számolni. Eddig még
minden ellenőrzésünk rendben volt, minden módosítási kérelmünket elfogadták.
Sági Tibor képviselő:
Az emberek mindennapi életéhez szükséges dolgokra kellene adni a pénzt. Az útfelújítást
támogatom mind a Balatoni, mind pedig a Kölcsey úton, viszont a legrosszabb út az Arany
János út, megint nincsen benne a felújításban. Az szép és jó, hogy felújítunk épületeket, de azt
működtetni is kell majd a jövőben és ha nem adnak hozzá finanszírozást, lehetnek nekünk
több tíz millió forintos felújított épületeink, nem megyünk velük semmire. Az iskolai
oktatásban nagyon komoly problémák vannak már most, egyszerűen nincsen tanár, aki
tanítson.
Kormos Krisztián polgármester:
Úgy álljunk fel mindig ettől az asztaltól, hogy egy cél vezéreljen bennünket, a település
szebbé és jobbá tétele.
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.
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