Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2021. október 28. 10.00 órától – 12.00 óráig a Képviselőtestület 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
Varga Ferenc képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – nem jelent meg
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
dr. Rapcsok Balázs aljegyző – jelen van
Kovácsné Nemes Edina szociális és gyámügyi ügyintéző – jelen van
Ferenczné Szabó Csilla igazgatási és pénzügyi ügyintéző – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dorkó György és Kovács Attila 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, Dorkó György és Kovács Attila képviselőket
jegyzőkönyv hitelesítőknek választotta.
Kormos Krisztián polgármester:
A mai ülésen tárgyaljuk az egyesületek, alapítványok, szervezetek beszámolóit, viszont a
jelenlegi járvány helyzet miatt eltekintettünk az előterjesztők ülésen való személyes
megjelenésétől. A képviselők esetleges kérdéseit, észrevételeit a beszámolók készítői felé
írásban jelezni fogjuk. 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 2021. évi
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Ferenczné Szabó Csilla igazgatási és pénzügyi ügyintéző
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2. Javaslat a 13/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről szóló
rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
3. Javasat szociális temetés céljából a 3671 Borsodnádasd, Kossuth úti temetőben
temetési hely kijelölésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
4. Beszámoló a Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd vonatkozásában, 2020. évben
végzett munkájáról
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
5. Beszámoló az ÉRV Zrt. ivóvízszolgáltatási és szennyvíz elvezetési és tisztítási
tevékenységéről Borsodnádasd város területén
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
6. Beszámoló a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2020. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
7. Beszámoló a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2020.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
8. Beszámoló a Borsodnádasdi Labdarúgó Sport Egyesület 2020. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
9. Beszámoló az egészségügy helyzetéről – háziorvosi beszámoló
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
10. Beszámoló az egészségügy helyzetéről – védőnői beszámoló
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
11. Beszámoló a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Kovács Attila elnök
12. Beszámoló a Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Varga Ferenc elnök
13. Javaslat egészségügyi feladat-ellátására tartós helyettesítéssel, háziorvosi és iskola-és
ifjúsági-egészségügyi feladat-ellátásra 2021. november 1-től
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
14. Egyebek
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1. Tárgyalt napirend:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló rendelet
megalkotására

Kormos Krisztián polgármester:
A Belügyminisztérium a benyújtott pályázatunk alapján 11.786.600 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesítette az önkormányzatunkat. A támogatás szociális célú tüzelőanyag
vásárlására 580 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásra használható fel. Karácsony után
tervezzük a fa kiszállítását a lakosság részére, a korábbi szokásainkhoz híven.
Ferenczné Szabó Csilla igazgatási és pénzügyi ügyintéző:
A tavalyi rendelet értelmében lakásonként adtuk a támogatást, az idén ez módosult arra, - a
Magyar Államkincstár észrevételezése alapján – hogy háztartásonként jár a támogatás, olyan
személy részére, aki állandó vagy tartózkodási helyen bejelentett lakcímmel rendelkezik.
Kormos Krisztián polgármester:
A kérelmeket még karácsony előtt el kell bírálni, a határozatokat meg kell hozni, aztán az
ünnepek után kiosztásra kerül a szociális tűzifa.
Sági Tibor képviselő:
A kilátó melletti területről származik a tavalyi szociális tűzifa?
Kovács Attila képviselő:
Onnan is.
Sági Tibor képviselő:
A kilátó alatt nagy méretű fák találhatók, úgy gondolom, hogy favágás után nem úgy kellene
kinézni egy területnek, mint ahogyan az kinéz. Félbe vágott, lecsonkolt fák maradtak ott,
lehangoló a látvány. Nem azt kérem, hogy takarítsák ki, hanem hogy rakjanak rendet maguk
után az illetékesek. A kilátó Borsodnádasdnak egy frekventált kiránduló helye.
Kormos Krisztián polgármester:
Vélhetően a legális fakitermelés zárulásával megjelentek az illegális fakitermelők is. A
fakitermelést a nyári időszakban felfüggesztették, de vissza fogják vezetni.
Pallagi László képviselő:
Mennyi lesz a szállítási költség, amit az önkormányzatnak hozzá kell tennie?
Kormos Krisztián polgármester:
Körülbelül 3.000.000 Ft az, amit az önkormányzatnak saját költségén állnia kell. Általában
sok negatív visszajelzést kapunk, tisztelet a kivételnek, hogy nincsen meg a kiszállított fa
mennyisége, túl nagyok a fák, túl kicsik, miért nincsen összevágva a fa. Mi, mint
önkormányzat soha nem vágtuk össze senkinek a fát és nem is fogjuk. Száraz tűzifát
biztosítunk a rászorulók részére, amivel azonnal tudnak is fűteni.
Sági Tibor képviselő:
Szomorú, hogy valaki ingyen kap valamit, még reklamál is.
Kormos Krisztián polgármester:
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 a
szociális célú tüzelőanyag-támogatás 2021. évi igénylésének részletes feltételiről 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 2021. 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
11/2021.(X.29.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag-támogatás 2021. évi igénylésének részletes feltételeiről
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat a 13/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről szóló
rendelet felülvizsgálatára

Kormos Krisztián polgármester:
Az előterjesztés lényege, hogy amennyiben a képviselő-testület átruházza a polgármesterre a
településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásának hatáskörét, úgy szükségtelen az
önkormányzat településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletét módosítani. Ennek a
rendeletnek egy klasszikus városias övezetben, vagy frekventált helyeken van jelentősége és
súlya, de a kisebb településeken is érvényesíttetni kell.
Sági Tibor képviselő:
Javaslom, hogy fél éven belül aktualizáljuk a rendeletünket.
Dorkó György képviselő:
Fel kellene szólítani azokat az ingatlantulajdonosokat, akik nem a településképnek
megfelelően újítják fel az ingatlanukat, mint például a Köztársaság úton az egyik
ingatlantulajdonos kékre festi a házának a tetejét. Sok olyan eset van, ami felszólítást
igényelne.
Kormos Krisztián polgármester:
Nekem az a véleményem, hogy ha valakinek éppen a kék háztető szín tetszik, ám legyen.
Varga Ferenc képviselő:
Azzal nincsen baj, ha valaki szépíti, újítja az ingatlanát, azzal van a baj, ha rombol.
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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
13/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről szóló rendelet
felülvizsgálatát.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
a településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatával,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
59/2021.(X.28.) számú KT határozat
Tárgy: A településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a településtervezéssel
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény módosításaira –
felülvizsgálata a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletét és megállapította,
hogy azt nem kívánja módosítani.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. Tárgyalt napirend:
Javasat szociális temetés céljából a 3671 Borsodnádasd, Kossuth úti temetőben temetési
hely kijelölésére

Kormos Krisztián polgármester:
A szociális temetkezések száma sajnos az utóbbi időben emelkedő tendenciát mutat és a
jövőben is ez várható. Indokoltnak láttuk ezt a határozatot meghozni, mely szerint a Kossuth
úti temetőt jelölnénk ki szociális temetés céljából. A hármas parcellában található urnafal
hátsó falába kerülnének a szociális célú temetéssel kapcsolatos hamvak elhelyezésre. Magyar
Falu Programban közel 30 M Ft-ot nyertünk a falusi ravatalozó felújítására. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
szociális temetés céljából a 3671 Borsodnádasd, Kossuth úti temetőben temetési hely
kijelölését.
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Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
szociális temetés céljából a 3671 Borsodnádasd, Kossuth úti temetőben temetési hely
kijelölésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2021.(X.28.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasd, Kossuth úti temetőben temetési hely kijelölése szociális temetés
céljából
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 3671
Borsodnádasd, Kossuth úti temetőben a hármas parcellában található urnafal hátsó fala
kerüljön a szociális célú temetéssel kapcsolatos hamvak elhelyezése.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4. Tárgyalt napirend:
Beszámoló a Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd vonatkozásában, 2020. évben
végzett munkájáról

Kormos Krisztián polgármester:
Kapitány Úrral egyeztettem a beszámolóval kapcsolatban, amennyiben kérdés merülne fel az
anyaggal kapcsolatban, azt írásban jelezni fogjuk feléjük. A rendőrség is jogszabályokat
alkalmazó szervezet. Borsodnádasdon az elmúlt időszakban két olyan esemény is történt, ami
nem feltételen vet jó fényt a településre. A polgárőrségünk egy jól felkészült szervezet,
folyamatosan jelen vannak a településen. Célszerű lenne a közeljövőben a rendőrséggel egy
személyes beszélgetést kezdeményezni, ahol feltehetnénk a kérdéseinket.
Sági Tibor képviselő:
Egyetértek az informális megbeszéléssel, az mindenkinek a javára szolgálna. Önkormányzati
szempontból át kellene gondolni, hogy a rendeleteinkben tudjuk-e valamilyen módon
szankcionálni azokat, akik az együttélés szabályait megszegik.
Dorkó György képviselő:
Egy olyan információt szeretnék nektek mondani, amit ha falschként kaptam, falschként adok
tovább, hogy a kábítószer terjesztésének a módja milyen formában van jelen a településen.
Azt kérdezték tőlem, hogy nem figyeltem-e még fel arra, hogy a tollfelvásárló két naponta jön
a településre és hogy ezek nem játszanak-e szerepet a kábítószer terjesztésben. Ennek utána
kellene járni.
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Kormos Krisztián polgármester:
Jelezni fogjuk az észrevételt a rendőrség felé. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd vonatkozásában, 2020. évben végzett munkájáról
szóló beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd vonatkozásában, 2020. évben végzett munkájáról
szóló beszámolóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2021.(X.28.) számú KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd vonatkozásában, 2020. évben
végzett munkájáról
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd vonatkozásában, 2020. évben végzett munkájáról
szóló beszámolót a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5. Tárgyalt napirend:
Beszámoló az ÉRV Zrt. ivóvízszolgáltatási és szennyvíz elvezetési és tisztítási
tevékenységéről Borsodnádasd város területén
Kormos Krisztián polgármester:
Az új szennyvíz rendszer üzemeltetésével az ÉRV Zrt. foglalkozik. Az ózdi üzemegység
vezetőjével, Csuhán Gáborral kifejezetten jó a kapcsolatunk. A beruházás során a kamerás
vizsgálatban is ők vettek részt, a műszaki átadás-átvételkor is jelen voltak. Nagyon örülünk a
megépített új szennyvízhálózatnak, de a beruházás sok bosszúsággal járt, úgy gondolom, hogy
a nehezén túl vagyunk. A régi szennyvíz rendszer még nem került megszüntetésre és erre
jelenleg nincsen forrásuk.
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Sági Tibor képviselő:
Nagyon hosszú idő óta küszködtünk először az ivóvíz, aztán a szennyvíz problémával. Én a
szennyvíz beruházást egy hatalmas előrelépésnek tartom. Jelezni szeretném, hogy az Arany
János utca végére a beruházó odatett egy 30 cm magas több tonnás betontömböt a beszakadt
szennyvíz akna helyére, ami a beruházó bűne és nem az ÉRV Zrt-é. Emiatt teherautóval
nagyon nehéz felkanyarodni az utcába.
Kormos Krisztián polgármester:
Mi ezt már jeleztük a szolgáltató felé, de utána fogunk járni.
Dorkó György képviselő:
Nagyon sok helyen a beruházásból még ott vannak hagyva törmelék kupacok, amit a
beruházónak kellett volna eltakarítani. A hivatal műszaki irodáján sok feljegyzés van a
problémás esetekről. Nagyobb hatást kellene gyakorolni az illetékesekre.
Kormos Krisztián polgármester:
Mindig megígérnek mindet. A garanciás időszak lejártával a garanciális pénzt vissza kell
fizetni, vagy fel kell használniuk. A garanciális feladatokat garantáltan el kell végezni. A
garanciális időszak két év. Tudjuk, hogy sok probléma van település szinten, de türelmet
kérnünk a lakosságtól. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
ÉRV Zrt. ivóvízszolgáltatási és szennyvíz elvezetési és tisztítási tevékenységéről szóló
beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
az ÉRV Zrt. ivóvízszolgáltatási és szennyvíz elvezetési és tisztítási tevékenységéről
Borsodnádasd város területén szóló beszámolóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2021.(X.28.) számú KT határozat
Tárgy: Beszámoló az ÉRV Zrt. ivóvízszolgáltatási és szennyvíz elvezetési és tisztítási
tevékenységéről Borsodnádasd város területén
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy az ÉRV Zrt.
ivóvízszolgáltatási és szennyvíz elvezetési és tisztítási tevékenységéről szóló beszámolót
Borsodnádasd város területén a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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6. Tárgyalt napirend:
Beszámoló a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2020. évi
tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
A múltkor itt voltak a testvér települések Borsodnádasdon, megbeszélést tartottunk a jövőt
illetően. Az alapítvány egy jó dolog, de pályázati oldalról nézve nem sok értelme van. Arra
gondoltunk, hogy létrehoznánk egy egyesületet, egyesülettel már lehet pályázni. Az
alapítvány megmarad, a jelenlegi tagokkal. Az egyesület elnökét Borsodnádasd fogja
kijelölni, az egyesületi tagokra az alapítvány tagjai tesznek javaslatot. Jövő évben
Borsodnádasdon lesz a Nádasd települések találkozója, ami nem kevés pénzébe fog kerülni a
településnek és azért, hogy ezt ne a saját zsebünkből kelljen finanszírozni, megpróbálnánk az
egyesülettel erre a célra pályázati forrást találni és megnyerni. Szeretném, ha az egyesület
még az idén bejegyzésre kerülne.
Sági Tibor képviselő:
Én egyetértek a felvetéssel, társadalmasítani kell, maximálisan támogatom.
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
„Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámolóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2021.(X.28.) számú KT határozat
Tárgy: Beszámoló a „Nádasd” Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2020. évi
tevékenységéről
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, a „Nádasd”
Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót a
melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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7. Tárgyalt napirend:
Beszámoló a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2020.
évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
Az elmúlt időszakban megtépázódott a kuratórium tagsága, ami azóta feltöltésre került.
Mindenképpen pozitívnak ítélem meg a közalapítvány munkáját.
Sági Tibor képviselő:
Letisztultabb lett a közalapítvány, célirányosan tevékenykednek és ezúton is szeretném Papp
Béla Elnök Úrnak a közbenjárását megköszönni azért, hogy Bárczy Zoltán által adományozott
300.000 Ft értékű népi tányérok a múzeumba kerültek elhelyezésre. Ezáltal gyarapodott a
város és minden ilyen szervezetnek ezt a célt kellene kitűznie.
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 Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről
szóló beszámolóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2021.(X.28.) számú KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány
2020. évi tevékenységéről
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről
szóló beszámolót a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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8. Tárgyalt napirend:
Beszámoló a Borsodnádasdi Labdarúgó Sport Egyesület 2020. évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
Az egyesület megértette azt, hogy önkormányzati szinten nem tudjuk olyan mértékben
támogatni őket, mint ahogyan azt szerették volna. Vannak személyek, akik segítik az ő
munkájukat, pénzügyi oldalról is. A BLASE 100 fővel működik és tevékenykedik. Ott vannak
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei I-ben, erősebbek mint a Heves megyeiek. Az egyesület
példamutatóan tevékenykedik, az egyesület alá van betagozódva a futó szakosztály, az
Óbükki farkasokkal, a pingpong és a túra szakosztály is. Az idei évben pénzügyi támogatást
nem adtunk részükre, a működésüket támogatjuk, a pálya rezsi költségeit kifizetjük. Érdemes
megemlíteni, hogy az egyesület pályázott kisbuszra és kaptak is 5 M Ft-ot rá. Tankó Roland
Elnök Úr szorgalmát és munkáját példamutatónak tartom, hogy ilyen nehéz anyagi helyzetben
is helyt áll. Nedeczki Lászlót szeretném megemlíteni, ő nagyon sokat segíti a BLASE
munkáját, minden értelemben.
Sági Tibor képviselő:
Sokat beszélgettünk az elmúlt években az eredményekről. Az eredményeknek több szintje van
és a BLASE életében egy olyan előrelépés történt, ahol az eredményesség másképpen
mutatkozik, a közösségi tudatban. Azoknak a gyerekeknek, akik eljárnak focizni, jobb a
magatartásuk, ami számomra öröm. E tekintetben az ő munkásságuk mindenképpen
előremutató és előrevivő, segíteni kell őket.
Kormos Krisztián polgármester:
Az iskolában Porubszki Péter és Érsek Péter foglalkozik sport téren sokat a gyerekekkel.
Pallagi László alpolgármester:
Több észrevételt kaptam már azzal kapcsolatosan, hogy akik nem ismerősek a településen,
nem tudják merre kell menni a telepi foci pályára. Táblák kihelyezésével meg lehetne ezt a
problémát oldani.
Kormos Krisztián polgármester:
Beszéltünk már erről Elnök Úrral, lesznek táblák kihelyezve a településen. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Labdarúgó Sport Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Labdarúgó Sport Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóval,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
65/2021.(X.28.) számú KT határozat

12
Tárgy: Beszámoló a Borsodnádasdi Labdarúgó Sport Egyesület 2020. évi tevékenységéről
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Labdarúgó Sport Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót a
melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

9. Tárgyalt napirend:
Beszámoló az egészségügy helyzetéről – háziorvosi beszámoló
Kormos Krisztián polgármester:
Dr. Valkó Gyöngyi háziorvos elkészítette az egészségügyi beszámolót. Az egészségügy
szempontjából egy nehéz időszakon vagyunk túl és vagyunk jelenleg is. A falusi rendelőben
Dr. Schuller Péter helyettesítését Valkó doktor nő látja el. A rendelőkben szakképzett
asszisztensek segítik az orvosok munkáját. A fogorvosi ellátás tekintetében Dr. Lélek Levente
fogja ellátni a borsodnádasdi betegeket a régi orvosi ügyelet épületében egyenlőre
helyettesítéssel. Az önkormányzat saját forrásból beruház fogorvosi eszközök beszerzésére,
ezáltal helyben megoldódna a fogorvosi ellátás a településen lakók számára.
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő:
Én örülök, hogy Valkó Gyöngyi doktornő elvállalta az orvosi feladatok ellátását
Borsodnádasdon, miután én és Benkő Gábor doktor úr nyugdíjba vonultunk. Kívánom, hogy
erőben, egészségben még sok évig tudjon itt tevékenykedni.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
egészségügy helyzetéről szóló háziorvosi beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
az egészségügy helyzetéről szóló háziorvosi beszámolóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
66/2021.(X.28.) számú KT határozat
Tárgy: Beszámoló az egészségügy helyzetéről – háziorvosi beszámoló
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Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy az
egészségügy helyzetéről szóló háziorvosi beszámolót a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

10. Tárgyalt napirend:
Beszámoló az egészségügy helyzetéről – védőnői beszámoló
Kormos Krisztián polgármester:
Érsek Orsolya is elkészítette a védőnői beszámolóját a tavalyi évet illetően. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
egészségügy helyzetéről szóló védőnői beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
az egészségügy helyzetéről szóló védőnői beszámolóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
67/2021.(X.28.) számú KT határozat
Tárgy: Beszámoló az egészségügy helyzetéről – védőnői beszámoló
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy az
egészségügy helyzetéről szóló védőnői beszámolót a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

11. Tárgyalt napirend:
Beszámoló a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
A beszámoló elkészült, van-e szóbeli kiegészítés Elnök Úr részéről?
Kovács Attila képviselő:
Nincsen szóbeli kiegészítésem, kérdés esetén szívesen válaszolok.
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Dorkó György képviselő:
Talán 2019-ben megnyert egy pályázatot az egyesület, Szendrővel való együttműködésben,
akkor arról volt szó, hogy az új szertár felújításra, berendezésre kerül belőle. Sikerült
megvalósítani?
Kovács Attila képviselő:
Igen, felújításra és berendezésre került az épület. Kaptunk egy nagyon jól felszerelt
gépjárművet.
Kormos Krisztián polgármester:
Országos szinten 40 darab gépjármű került kiosztásra, megyei szinten kettő, ebből az egyik a
miénk. Az egyesület nagyon sokat segít a településen, amiért külön köszönet feléjük. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóval,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
68/2021.(X.28.) számú KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi tevékenységéről
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót a
melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

12. Tárgyalt napirend:
Beszámoló a Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről
Kormos Krisztián polgármester:
A Polgárőr Egyesület is elkészítette a beszámolóját a tavalyi évet illetően. Az egyesület a
rendőrséggel szorosan együttműködve biztosítja a rendet a településen és az ő munkájukat is
szeretném megköszönni. Ők is kaptak egy gépjárművet, ami bár nem új, de lényegesen jobb,
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mint az előző volt. Az egyesület tagjai egyre fiatalabbak, aminek külön örülünk és ami a
legfontosabb, hogy bármikor lehet rájuk számítani.
Varga Ferenc képviselő:
Az egyesület létszáma folyamatosan emelkedik. Nagyon jó az együttműködésünk a
rendőrséggel. Ha bármi baj történik a településen, sokszor hamarabb tudok róla, mint a
rendőrség. A múltkoriban egy idős bácsi a falu végén a kertjében rosszul lett, mi értesítettük a
mentőket. Még szerencse, hogy rátaláltunk, különben ott halt volna meg és ez nagyon jó
dolog, hogy tudunk segíteni.
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 Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóval, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
69/2021.(X.28.) számú KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet
szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

13. Tárgyalt napirend:
Javaslat egészségügyi feladat-ellátására tartós helyettesítéssel, háziorvosi és iskola-és
ifjúsági-egészségügyi feladat-ellátásra 2021. november 1-től

Kormos Krisztián polgármester:
2021. november 1-től Dr. Schuller Péter háziorvos által ellátott háziorvosi szolgálatot és
iskola-egészségügyi szolgálatot határozatlan időre Dr. Valkó Gyöngyi veszi át. Az I. számú
háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására és az I. számú körzet iskola-egészségügyi
feladatainak ellátására tartós helyettesítéssel Dr. Valkó Gyöngyi orvossal kívánunk feladat –
ellátási szerződést kötni. 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 a
feladat-ellátási szerződés megkötését az egészségügyi feladat-ellátására tartós helyettesítéssel,
háziorvosi és iskola-és ifjúsági-egészségügyi feladat-ellátásra 2021. november 1-től.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd I. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladat-ellátására, tartós helyettesítésre
szóló feladat-ellátási szerződés megkötésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
70/2021.(X.28.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi I. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladat-ellátásra, tartós
helyettesítésre szóló szerződés megkötése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2011. évi
CLXXXIX. törvény13.§ (1) bekezdés 4. pontja és a 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1)
bekezdés b) pontja alapján az I. számú ( Borsodnádasd,Köztársaság út 19.) vegyes, területi
ellátási kötelezettségű háziorvosi körzet feladat-ellátására Dr. Valkó Gyöngyi Irén orvossal
(orvosi nyilvántartási száma: 34517) tartós helyettesítésre 2021. november 01. napjától
határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt az alábbi rendelési idővel
I. számú háziorvosi körzet rendelő 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 19.(falu)
kedd:
12.00-16.00- ig
csütörtök:
8.00-11.00-ig
páros hét péntek:
8.00-12.00-ig
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti Borsodnádasd I. számú körzet iskola-és
ifjúság egészségügyi feladat-ellátásra, tartós helyettesítésre szóló feladat-ellátási szerződés
megkötésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
71/2021.(X.28.) számú KT határozat
Tárgy: Borsodnádasdi I. számú körzet iskola- és ifjúság-egészségügyi feladat-ellátásra, tartós
helyettesítésre szóló szerződés megkötése
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2011. évi
CLXXXIX. törvény13. § (1) bekezdés 4. pontja és a 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1)
bekezdés b) pontja alapján az I. számú területi ellátási kötelezettségű iskola- és ifjúságegészségügyi feladat-ellátására Dr. Valkó Gyöngyi Irén háziorvossal (orvosi nyilvántartási
száma:34517) tartós helyettesítésre 2021. november 01. napjától határozatlan időre szóló
feladat-ellátási szerződést köt az alábbi rendelési idővel
I.számú iskola-és ifjúság- egészségügyi körzet
csütörtök :
12.00-13.00 óráig
II.számú iskola-és ifjúság- egészségügyi körzet
szerda :
12.00-13.00 óráig
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Egyebek

Kormos Krisztián polgármester:
Két pályázat benyújtására van lehetősége az önkormányzatnak, mely nem igényel önerőt.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a „TOP-Plusz-2.1.1-21
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat beadásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
72/2021.(X.28.) számú KT határozat
Tárgy: „TOP-Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. pályázat
beadásának jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a „TOP-Plusz2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázat beadását
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítésére, benyújtására,
valamint a projekt lebonyolítására, a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület a „TOP Plusz 1.2.1-21 Élhető települések” c. pályázat
beadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
73/2021.(X.28.) számú KT határozat
Tárgy: „TOP Plusz 1.2.1-21 Élhető települések” c. pályázat beadásának jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a „TOP Plusz
1.2.1-21 Élhető települések” c. pályázat beadását jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítésére, benyújtására,
valamint a projekt lebonyolítására, a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek

Kormos Krisztián polgármester:
A zöld város projekttel kapcsolatban annyi szeretnék elmondani, hogy problémaként
jelentkezett, hogy elfogyott a pénzügyi keret. Megállapodtunk egy másik tervezővel, de nem
akarnék fölöslegesen terveztetni, hiszen a tervek elkészítése is sok időt vesz igénybe és ha az
nem fog megfelelni az elvárásainknak, akkor hiába húztuk az időt. 15 % plusz ráemeléssel
meg tudnánk oldani a problémákat, ami 50-60 M Ft-ra jön ki, ez nyílt közbeszerzés és a
gyorsaságnak nem feltétlenül kedvez. A kivitelezést 2022. tavasszal tudnánk megvalósítani. A
bölcsőde projektnél elkezdődtek a föld munkák és megállapították, hogy instabil a talaj, ezért
komoly talajmechanikai szakvélemény szükséges, ugyanis 9 méternél sem teherviselő talajt
találtak bizonyos pontokon. CPR technológiás vizsgálat készült, ami 16 méternél talált
terhelhető talajt. Találtunk egy céget, aki ezt el tudná készíteni, ők a tervet, vizsgálatot és az
alapozást is el tudnák végezni. Kérdés részünkről az volt, hogy mennyi idő alatt készülne ez
el és mennyibe kerülne. Meg is kaptuk az ajánlatot, nettó 50 M Ft összeggel,
cölöpalapozással. Az elmúlt időszakban a cölöpözéses technológia 3,5-szeres áremelkedésen
ment át. Az a gondolat is felmerült, hogy mi lenne akkor, ha másik helyszínen valósítanánk
meg a beruházást és arra jutottunk, hogy nincsen másik helyszín, ahol ezt meg lehetne
valósítani, ami a tulajdonunkban is lenne, alkalmas is lenne területileg a megvalósításra.
Számomra az elsődleges szempont, hogy ne kelljen a saját zsebünkből költenünk pénzt erre a
beruházásra. Az Óbükk látogató és élményközpont beindítását 2022. tavaszára tervezzük. A
felújított kaszinó épületébe kerül a molnárkalács, a gép hamarosan áttelepítésre kerül. A
tésztakészítő gépek is érkeznek hamarosan. A ravatalozó felújítására is kaptunk támogatást, a
parkolási lehetőséget normálisan ki kell alakítani.
Sági Tibor képviselő:
A múlt héten a magyar konyha online adásában jelent meg a molnárkalácsról olyan, ami nem
felel meg a valóságnak, roskadásig falsch információkat tartalmaz, színvonaltalan, tárgyi
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hibák tömkelegével tele. Azt kérném, ha valaki rólunk valami ír, azt ellenőrizzük már le. Én
nagyon szívesen felajánlom a segítségemet ezzel kapcsolatban, szívesen lelektorálom a
megjelentetni kívánt anyagot. Ha bárki Borsodnádasdról írni akar, vagy meg akar jelenteni
valamit, azt előtte mindenképpen ellenőrizzük le, mert az ránk nézve, rendkívül kellemetlen,
ha valótlan dolgok jelennek meg. Az én könyvemből lettek beidézve mondatok ebben a
cikkben.
Kormos Krisztián polgármester:
Én nem tudtam erről, de maximálisan igaza van Képviselő Úrnak és a jövőben odafigyelünk
erre.
Dorkó György képviselő:
A posta mögötti faház épületével tudunk valamit kezdeni? Mert eléggé rontja a környék
látványát.
Kormos Krisztián polgármester:
A faház előtti udvar rendbe lett téve, át kell gondolni annak az épületnek a sorsát. Az
épületben jelenleg virág üzlet működik, aminek felívelőben van a forgalma szerencsére.
Érdemes lenne pályázni az épület felújítására, mert lehetne neki a virág bolton kívül még
funkciót találni.
Dorkó György képviselő:
A telepi alsó tó környékének rendbetételével kapcsolatban kérném az önkormányzat
közbenjárását és segítségét. A ’90-es években a saját költségünkön mi rendbe tettük,
kiparkosítottuk, egy darabig azt tudtuk is kezelni, de az utóbbi időben minősíthetetlen
állapotok uralkodnak ott. Van-e erre mód és lehetőség?
Kormos Krisztián polgármester:
Megnézzük a lehetőségeinket, rajtunk múlik. A település üzemeltetésben elérkezett az idő,
hogy ha eredményeket akarunk elérni település szinten, az önkormányzatnak pénzt kell
beletennie, kevés a közmunkaprogram által adott támogatás.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.
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