Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. április 29. 16.00 órától – 17.00 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Dr. Bohus Gábor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Magyar János képviselő
Sipos Sarolta képviselő
Sági Tibor képviselő
Távollévő önkormányzati képviselők neve:
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Horváth Vilmos Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – nem jelent meg
Dorkóné Dévai Marianna műszaki és pályázati irodavezető – jelen van
Pallagi Balázs pályázati ügyintéző – jelen van
Gombos Éva pénzügyi irodavezető – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja dr. Bohus Gábor és Dorkó György
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, dr. Bohus Gábor és Dorkó György 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 Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester, Pénzügyi Irodavezető
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2. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi
zárszámadásának jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester, Pénzügyi Irodavezető
3. Beszámoló a Borsodnádasd Város Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési
munkájáról
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző, Pénzügyi Irodavezető
4. Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás 2013. évi működéséről
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
5. Javaslat Leader 2013. nem önkormányzati pályázatokhoz szükséges kölcsön
biztosítására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
6. Javaslat a Durrell Kft. 1159/2 hrsz-ú ingatlanával kapcsolatos visszavásárlási jog és
elidegenítési tilalom törlésére
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
7. Közbiztonság növelését célzó önkormányzati fejlesztések: térfigyelő kamerarendszer
telepítése Borsodnádasdon
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
8. Javaslat a LEADER 2013. fejezet keretében 8563472375 számú, „Piactér kialakítása
a helyi termelők megjelenési feltételeinek javítására” tárgyú építési tevékenység
kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzéshez az ajánlattételre felhívandók
kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
9. Javaslat a „Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása az egykori Jegyzői házban” tárgyú
építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
10. Javaslat a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0041 „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és
kezelése” című pályázat keretében mérnöki és építési műszaki ellenőri feladatok
ellátására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztásara
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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11. Javaslat a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0041 „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és
kezelése” című pályázatban vállalt önrész biztosításához a Víziközmű Társulati
hozzájárulásról való lemondásra
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester

12. Javaslat civil szervezetek pályázati úton történő önkormányzati támogatására CIV14/1
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
13. Egyebek

1. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Kormos Krisztián polgármester:
Azokat a módosításokat vezettük át ebben, amely a 2013. évi zárszámadáshoz szükségesek.
Mostanra összeállt a teljes pénzügyi évünk, ami a zárszámadásunkból ki is tükröződik. A
2013-as évet sikeresen zártuk és ezek a módosítások is ennek tükrében születtek. A Pénzügyi
Bizottság tárgyalta a napirendet, kérném a véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi
zárszámadásának jóváhagyására

Kormos Krisztián polgármester:
A módosulások tükrében a zárszámadást 746.373 e Ft költségvetési bevétellel, 892.563 e Ft
költségvetési kiadással és 375.566 e Ft helyesbített maradvánnyal kívánjuk jóváhagyni, amely
több elkülönített célt fog szolgálni a 2014-es rendeletünknek megfelelően. Azok a
bevételeink, amelyeket 2013-ban terveztünk nagy mértékben teljesültek. Egyetlen
beruházásunk sem került pénzügyi lehetőség miatt veszélybe, ami szintén egy nagy előny. A
zárszámadás része a könyvvizsgálói jelentés, Könyvvizsgáló Úr a jelentésében leírja azokat a
meglátásokat, amelyeket a működéssel kapcsolatban megfogalmazott. Kiemelten szeretnénk
foglalkozni a belső ellenőrzéssel. Könyvvizsgáló Úrral tárgyaltunk már ezzel kapcsolatban és
azt az irányvonalat fogjuk követni, hogy szerződés módosítás keretében belső ellenőrzést is
fog az önkormányzatnál végezni ugyanezért az összegért. Számunkra ez nagyságrendi
előrelépés lesz, hiszen javaslatokat, a szükséges kritikákat fogja majd véleményezni és
remélhetőleg ez a működésünkben további előrelépést eszközöl és remélhetőleg a képviselőtestület megelégedésére fog szolgálni. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
2013. évi zárszámadás jóváhagyását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti 2013.
évi zárszámadás jóváhagyásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetési zárszámadásról
(teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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3. Tárgyalt napirendi pont:
Beszámoló a Borsodnádasd Város Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési
munkájáról
Kormos Krisztián polgármester:
Megkérem Jegyző Urat, ismertesse az előterjesztést.
Burkovics Róbert jegyző:
A belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzatunknál az Ózdi Kistérségi Társulással kötött
megállapodás alapján az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal belső ellenőrei végzik. Két évente
tartanak átfogó ellenőrzést, tavalyi évben egy utóellenőrzés volt.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
beszámolót a 2013. évi belső ellenőrzési munkáról. Későbbi napirendi pont, de egyúttal
jelezzük, hogy egyetértünk azzal is, hogy a belső ellenőrzést a jövőben a „Gy & Gy Perfekt
Audit Kft” lássa el.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
2013. évi belső ellenőrzési munkáról szóló beszámoló elfogadásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2014. (IV.29.) sz. határozat
Tárgy: Beszámoló a Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2013. évi belsőellenőrzési
munkájáról
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta az önkormányzat 2013. évi belsőellenőrzési
munkájáról készült beszámolót.
Felelős: Jegyző
Határidő: értelemszerűen
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4. Tárgyalt napirendi pont:
Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás 2013. évi működéséről
Kormos Krisztián polgármester:
A társulás a működéséről évente egy alkalommal beszámolási kötelezettséggel tartozik a
képviselő-testület felé. A 2013. évi működésről szóló beszámoló elkészült. Elkezdődött a
borsodnádasdi régi hulladéklerakó rekultivációja, aminek nagyon örülünk és remélhetőleg el
fog kezdődni a borsodnádasdi hulladéklerakó udvarnak az építése is, ezzel Borsodnádasdon is
el lehet majd helyezni bizonyos jellegű hulladékot és bizonyos mennyiség fölött ezért majd
fizetni kell. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti SajóBódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről
szóló tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2014. (IV.29.) számú határozat
Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013.
évi beszámolója
Borsodnádasd Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Sajó-Bódva Völgye
és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi beszámolóját és azt
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

5. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat Leader 2013. nem önkormányzati pályázatokhoz szükséges kölcsön
biztosítására

Kormos Krisztián polgármester:
Az előterjesztésben két határozati javaslatot fogalmaztunk meg. A Jövő Borsodnádasdjáért
Egyesületnek és a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítványnak
szüksége van pénzeszközre ahhoz, hogy a pályázatot meg tudja valósítani, hiszen jelentős
mértékben utófinanszírozott az a pályázat, amit ők megnyertek. A beruházások
önkormányzati célokat fognak szolgálni. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
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Magyar János elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére a
Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány Leader 2013 – közösségi
célú pályázati projektjeinek előfinanszírozását kamatmentes kölcsönszerződés keretében.
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 Leader 2013 – közösségi
célú pályázati projektjeinek előfinanszírozásával kamatmentes kölcsönszerződés keretében,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2014. (IV.29.) számú határozat
Tárgy: A Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány Leader 2013 –
közösségi
célú
pályázati
projektjeinek
előfinanszírozása
kamatmentes
kölcsönszerződés keretében
Borsodnádasd Város Önkormányzata az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-tól nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján meghirdetett
pályázati konstrukcióra városi közösségi érdekeket szolgáló pályázatot benyújtó, közhasznú
besorolású társadalmi szervezet részére, a pályázatai megvalósításához, kamatmentes
kölcsönt nyújt kizárólag a projektek kivitelezésének finanszírozására az alábbiak szerint:
Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány:

1. Projekt címe: A borsodnádasdi Molnárkalács Fesztivál
Projekt költsége: 2.488.704 Ft
2. Projekt címe: Rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzés Borsodnádasdon
Projekt költsége: 2.948.998 Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fent megjelölt szervezettel való
kamatmentes kölcsönszerződések megkötésére.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester
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Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület
Leader 2013 – közösségi célú pályázati projektjének előfinanszírozásával kamatmentes
kölcsönszerződés keretében, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2014. (IV.29.) számú határozat
Tárgy: A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület Leader 2013 – közösségi célú pályázati
projektjének előfinanszírozása kamatmentes kölcsönszerződés keretében
Borsodnádasd Város Önkormányzata az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-től nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján meghirdetett
pályázati konstrukcióra városi közösségi érdekeket szolgáló pályázatot benyújtó, közhasznú
besorolású társadalmi szervezet részére, a pályázata megvalósításához, kamatmentes kölcsönt
nyújt kizárólag a projektek kivitelezésének finanszírozására az alábbiak szerint:
A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesületet:

1. Projekt címe: Molnárkalács sütő
Borsodnádasdon
Projekt költsége: 12.480.607 Ft

technológia

és

eszközök

beszerzése

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fent megjelölt szervezettel való
kamatmentes kölcsönszerződés megkötésére.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester

6. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat a Durrell Kft. 1159/2 hrsz-ú ingatlanával kapcsolatos visszavásárlási jog és
elidegenítési tilalom törlésére
Kormos Krisztián polgármester:
A Kft. is nyert pályázatot, ami az ő fejlődését szolgálja és ehhez kapcsolódóan szükségessé
vált az az elidegenítési jog törlése, amely 2013. szeptember 13-án lejárt. Az önkormányzat
korábbi feltételét vonja ezáltal vissza, Költő András ezzel a kérelemmel fordult az
önkormányzat felé. Az ottani áldatlan állapotokat ezzel kicsit újabbá tudnánk tenni.
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Magyar János képviselő:
Amennyiben ez meg fog történni, utána a Durrell Kft. a közterület használatot fejezze be,
mert zavarja a lakókat, ezáltal az utca is rendezettebb lesz.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Durrell Kft. 1159/2 hrsz-ú ingatlanával kapcsolatos visszavásárlási jog és elidegenítési tilalom
törlésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
39/2014. (IV.29.) számú határozat
Tárgy: A Durrell Kft. 1159/2 hrsz-ú ingatlanával kapcsolatos visszavásárlási jog és
elidegenítési tilalom törlése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 2008-ban, a
Durrell Kft. (1147 Budapest, Lőcsei út 41.) részére adásvételi szerződés keretében értékesített
1159/2 hrsz-ú ingatlan az ingatlan-nyilvántartás szerint Borsodnádasd Város Önkormányzata
javára bejegyzett visszavásárlási jog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez
hozzájárul.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a visszavásárlási jog, valamint
visszavásárlási jog és elidegenítési tilalom törléséhez szükség nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. április 30.

7. Tárgyalt napirendi pont:
Közbiztonság növelését célzó önkormányzati fejlesztések: térfigyelő kamerarendszer
telepítése Borsodnádasdon
Kormos Krisztián polgármester:
A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére vissza
nem térítendő támogatást igényelhet az önkormányzat. 15 M Ft-ból 12 darab térfigyelő
kamera kerülne kiépítésre a településen szétszórtan. Van-e kérdés?
Magyar János képviselő:
Mindenképpen támogatnunk kell, hiszen a településen élők érdekeit szolgálják.
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Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
közbiztonság növelését célzó önkormányzati fejlesztések támogatását, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2014. (IV.29.) számú határozat
Tárgy: Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásának igénylése
Borsodnádasd Város Önkormányzata a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához
támogatási kérelmet nyújt be 28/2014. (IV.1.) BM rendelet szerinti közbiztonság növelését
célzó önkormányzati fejlesztések: térfigyelő kamerarendszer telepítésére.
A Képviselő-testület a pályázat 2014.04.23-ai benyújtását utólagosan jóváhagyja.
Továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos ügyek intézésére, a
pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

8. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat a LEADER 2013. fejezet keretében 8563472375 számú, „Piactér kialakítása a
helyi termelők megjelenési feltételeinek javítására” tárgyú építési tevékenység
kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzéshez az ajánlattételre felhívandók
kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Három céget tartunk alkalmasnak arra, hogy meghívjunk közbeszerzési eljárásra, ezek a
cégek az előterjesztésben láthatóak. Mindegyik cég azonos és magas referenciákkal
rendelkezik. A közbeszerzési eljárás részeként döntésre majd a képviselő-testület elé hozzuk,
hogy ki milyen feltételeket és ajánlatokat ad. Van-e kérdés?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
LEADER 2013. fejezet keretében 8563472375 számú, „Piactér kialakítása a helyi termelők
megjelenési feltételeinek javítására” tárgyú építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására
irányuló beszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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41/2014. (IV.29.) számú határozat
Tárgy: a LEADER 2013. fejezet keretében 8563472375 számú, „Piactér kialakítása a
helyi termelők megjelenési feltételeinek javítására” tárgyú építési tevékenység
kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzéshez az ajánlattételre felhívandók
kiválasztása

Borsodnádasd Város Önkormányzata a LEADER 2013. fejezet keretében 8563472375 számú,
„Piactér kialakítása a helyi termelők megjelenési feltételeinek javítására” tárgyú építési
tevékenységgel összefüggésben a kivitelező kiválasztására irányuló három ajánlat bekérésén
alapuló beszerzési eljárás lebonyolításához a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
1. Jánosik és Társai Kft. (1047 Budapest, Attila u. 34.)
2. Tiszai Gyárfenntartó Kft. (3580 Tiszaújváros, Ipartelep)
3. Deberép Kft. (4032 Debrecen, Kaffka Margit u 34.)
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a közbeszerzési eljárás előkészítésére és
megindítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

9. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat a „Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása az egykori Jegyzői házban” tárgyú
építési tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztására

Kormos Krisztián polgármester:
Itt is három nagy referenciával rendelkező céget hívnánk meg közbeszerzésre, az
előterjesztésben szerepelnek. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása az egykori Jegyzői házban” tárgyú építési tevékenység
kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók
kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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42/2014. (IV.29.) számú határozat
Tárgy: a „Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása az egykori Jegyzői házban” tárgyú építési
tevékenység kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzéshez az
ajánlattételre felhívandók kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzata a „Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása az egykori
Jegyzői házban” tárgyú építési tevékenységgel összefüggésben a kivitelező kiválasztására
irányuló, a Kbt. 122. § (7) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli, közbeszerzési eljárást
indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
1. Jánosik és Társai Kft. (1047 Budapest, Attila u. 34.)
2. Tiszai Gyárfenntartó Kft. (3580 Tiszaújváros, Ipartelep)
3. Deberép Kft. (4032 Debrecen, Kaffka Margit u 34.)
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a közbeszerzési eljárás előkészítésére és
megindítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

10. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0041 „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és
kezelése” című pályázat keretében mérnöki és építési műszaki ellenőri feladatok
ellátására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztásara
Kormos Krisztián polgármester:
Itt is három nagy referenciával rendelkező céget hívnánk meg közbeszerzésre, az
előterjesztésben szerepelnek. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti KEOP1.2.0/09-11-2013-0041 „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és kezelése” című pályázat
keretében mérnöki és építési műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló közbeszerzéshez
az ajánlattételre felhívandók kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2014. (IV.29.) számú határozat
Tárgy: A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0041 „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és
kezelése” című pályázat keretében mérnöki és építési műszaki ellenőri feladatok
ellátására irányuló közbeszerzéshez az ajánlattételre felhívandók kiválasztása
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Borsodnádasd Város Önkormányzata az KEOP-1.2.0/09-11-2013-0041 „Borsodnádasd Város
szennyvízelvezetése és kezelése” című projekt keretében a mérnöki és építési műszaki ellenőri
feladatok ellátására irányuló, a Kbt. 122. § (7) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli,
közbeszerzési eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
1. INNOBER WAVE Építőipari és Szolgáltató Kft. (1087 Budapest, Baross tér 2. 1.
em. 5.)
2. NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. (1054 Budapest, Kálmán Imre u 1.)
3. UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.)
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a közbeszerzési eljárás előkészítésére és
megindítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

11. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0041 „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és
kezelése” című pályázatban vállalt önrész biztosításához a Víziközmű Társulati
hozzájárulásról való lemondásra

Kormos Krisztián polgármester:
A víziközmű társulat nem szükséges a pályázat lebonyolításához. A pályázati intenzitás 75 %ról 95 %-ra emelkedett. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti KEOP1.2.0/09-11-2013-0041 „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és kezelése” című
pályázatban vállalt önrész biztosításához a Víziközmű Társulati hozzájárulásról való
lemondással, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
44/2014. (IV.29.) számú határozat
Tárgy: A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0041 „Borsodnádasd Város szennyvízelvezetése és
kezelése” című pályázatban vállalt önrész biztosításához a Víziközmű Társulati
hozzájárulásról való lemondás
Borsodnádasd Város Önkormányzata az KEOP-1.2.0/09-11-2013-0041 „Borsodnádasd Város
szennyvízelvezetése és kezelése” című projekt önrészének biztosításához a Borsodnádasd
Város Csatornamű Víziközmű Társulat hozzájárulását sem társulati hozzájárulás, sem hitel
formájában nem veszi igénybe.
Borsodnádasd Város Önkormányzata kezdeményezi a Víziközmű Társulat megszüntetését,
melynek költségeit átvállalja.
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A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a Víziközmű Társulat megszüntetésére
vonatkozó előkészítő tárgyalásokra.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

12. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat civil szervezetek pályázati úton történő önkormányzati támogatására CIV-14/1
Kormos Krisztián polgármester:
Ez egy új elképzelés az önkormányzat életében, szeretnénk támogatni minden
Borsodnádasdon működő civil szervezetet. 16 pályázat érkezett, összértékét tekintve 3.199 e
Ft forrást igényeltek, az önkormányzat a rendeletében 2 M Ft-ot tervezett be ilyen célra.
Menet közben az Önkéntes Tűzoltó Egyesület visszavonta a pályázatát. A pályázók
valamennyi kiírási feltételnek és törvényi kötelezettségnek eleget tettek. A Kulturális
megtárgyalta az előterjesztést, kérném a véleményeket.
Sági Tibor képviselő:
A Kulturális Bizottság megtárgyalta, tételesen átbeszéltünk, hogy az egyes szervezetek által
igényelt támogatásból mennyit vonjunk le ahhoz, hogy a 2 M Ft összeálljon, ez alapján
elfogadásra javasoljuk a képviselő-testület részére.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a Kulturális Bizottság által elfogadott összegekkel mi
is támogatjuk és elfogadásra javasoljuk a képviselő-testület részére.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
civil szervezetek pályázati úton történő önkormányzati támogatásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 5 igen,
1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2014. (IV.29.) számú határozat
Tárgy: Civil szervezetek pályázati úton történő önkormányzati támogatása - CIV-14/1
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Borsodnádasd Város Önkormányzata a civil szervezetek 2014. évi támogatására kiírt CIV14/1 pályázat keretében a Borsodnádasd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendeletben meghatározott keret terhére az alábbi
szervezetek számára a táblázatban felsorolt támogatást nyújtja:
Sorszám:

Kedvezményezett
megnevezése, címe
Nádasdvölgye Vadásztársaság

1.

3671 Borsodnádasd, Rákóczi
Ferenc utca 24.
Őszirózsák Nyugdíjasklub

2.

3.

3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 12.
A Jövő Borsodnádasdjáért
Egyesület
3672 Borsodnádasd, Petőfi tér
1.
Boszorkánykonyha

4.

3671 Borsodnádasd, Kossuth
u. 13.
Élővíz Közösség

5.

3671 Borsodnádasd, Eötvös út
3.
Montázs Mazsorett Csoport

6.

3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 12.
Négy Évszak Irodalmi Kör

7.

3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 12.
Botcsinálta Komédiások

8.

9.

10.

3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 12.
Mad Boyz Motorsport
Egyesület
3671 Borsodnádasd, Rákóczi
Ferenc utca 16.
Mátéhegyi Ökopark és
Sportcentrum Közhasznú
Egyesület
3671 Borsodnádasd, Vajdavár
út 1.

Támogatási cél

Kerítés és melléképület
felújítás

Támogatás
összege
50 000 Ft

Az Őszirózsák
Nyugdíjasklub
asszonykórusának
népviselete

170 000 Ft

Rendezvények megvalósítása

280 000 Ft

Boszorkányos
Hagyományőrzés

90 000 Ft

Testvéri kapcsolat ápolása a
Felvidéki magyar
culsillósokkal

60 000 Ft

Mazsorett táncruhák és
eszközök vásárlása versenyre
és bemutatókra

100 000 Ft

A Négy Évszak Irodalmi Kör
fellépés

100 000 Ft

Botcsinálta Komédiások
találkozókon való részvétele,
csapatépítés

50 000 Ft

II. Mad Boyz Extreme
Enduro Motorverseny
támogatása

150 000 Ft

Szolgáltatás színvonal
fejlesztés és média
megjelenések ösztönzése

280 000 Ft
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11.

12.

Észak-Magyarországi OffRoad Sport Egyesület
3671 Borsodnádasd, Vajdavár
út 43.
Keresztény Családok Jövőjéért
Alapítvány
3671 Borsodnádasd, Kossuth
út 22.
MŰ-vész-HELY

13.

3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 93.

Észak Trophy Bajnokság
2014

Oratórium egy napja Matyó
földön

MŰ-vész-HELY tábor és
előadások

100 000 Ft

90 000 Ft

190 000 Ft

Borsodnádasdi Tenisz Klub
14.

3672 Borsodnádasd, Petőfi tér
1.

A teniszpálya korszerűsítése

10 000 Ft

Magyar Rákellenes Liga
Borsodnádasdi Alapszervezete
15.

1123 Budapest, Ráth György
u. 6.

„ Kár lenne, ha rák lenne”

280 000 Ft

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a Támogatási Szerződések megkötésére,
és a támogatások átadására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

Egyebek
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ózdi Tankerület szakmai dokumentum
módosításának véleményezése
Kormos Krisztián polgármester:
Megkérem Igazgató Asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Sipos Sarolta képviselő:
A Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola szakmai alapdokumentumában nem szerepelt
a kevert pszihés fejlődési zavaros tanulók ellátása, ki kell egészíteni. Erre nekünk mivel van
szakképesített pedagógusunk, ezt el tudjuk látni. A szakmai alapdokumentum tulajdonképpen
egy alapító okirat, az alapító okirat pontosítását pedig különböző szervezeteknek kell
jóváhagyni, ezek között szerepel az önkormányzat is.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés?
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ózdi Tankerület szakmai dokumentum
módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2014.(IV.29.) számú határozat
Tárgy: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ózdi Tankerület szakmai dokumentum
módosításának véleményezése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Ózdi Tankerület fenntartásában működő köznevelési
intézmények szakmai alapdokumentumának módosítását és az abban foglaltakkal egyetért.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. május 1.

Egyebek
Javaslat előzetes, elvi hozzájáruláshoz a 2014. július 5-6-án és 2014. szeptember 17-18-án
megrendezésre kerülő rallysprint bajnokság engedélyezéséhez
Kormos Krisztián polgármester:
Szóbeli előterjesztésem lenne. Az autósport Borsodnádasd életében mindig kiemelten fontos
volt. Az elmúlt években történtek olyan lépések, amelyek a településen rendezvény szervezés
kapcsán előremozdította a lehetőséget. A munkánk gyümölcseként mondhatom, hogy két
szervezet is megkeresett bennünket, hogy két különböző időpontban, két különböző versenyre
az elvi hozzájárulást kérik megadni. Azzal a feltétellel szeretném a testület elé tárni, tanulva a
korábbi évek tapasztalataiból, hogy akkor adjuk meg a hozzájárulást, ha ezek az egyesületek
mindenféle engedélyt, hozzájárulást beszereznek. Azért kell nekünk elvi döntést hozni, hogy
el tudjanak menni az egyes szervezetekhez az engedélyeket bekérni. Az egyik rendezvény a
BAZ Megyei Rallysprint Bajnokság Borsodnádasd-Balaton 2014. július 5-6., a másik a
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség által kiemelten támogatott amatőr rallysprint 2014.
szeptember 17-18. szintén Borsodnádasd-Balaton között. Úgy gondolom, hogy ez a két
hétvége kellő számú látogatót fog vonzani. Van-e kérdés, hozzászólás?
Magyar János képviselő:
Támogatásra javaslom, mindenképpen a település előnyét szolgálja és hírnevünket viszi előre.
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy megadjuk
az előzetes, elvi döntést BAZ Megyei Közhasznú Autósport Egyesület részére a
Borsodnádasd-Balaton között 2014. július 5-6-án megrendezésre kerülő rallysprint bajnokság
megrendezéséhez, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2014.(IV.29.) számú határozat
Tárgy: Előzetes, elvi hozzájárulás a 2014. július 5-6-án megrendezésre kerülő rallysprint
bajnokság engedélyezéséhez
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes, elvi hozzájárulását adja a
BAZ Megyei Közhasznú Autósport Egyesület részére a Borsodnádasd-Balaton útszakaszon,
2014. július 5-6-i Rallysprint Bajnokság megrendezésére. A hozzájárulás feltétele, hogy az
Egyesület a jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek eleget téve, a rendezvény
biztosításáról gondoskodik, a rendezvény helyszínét az eredeti állapotnak megfelelően,
kitakarítva adja vissza.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy megadjuk az előzetes, elvi döntést BAZ Megyei
Közhasznú Autósport Egyesület részére a Borsodnádasd-Balaton között 2014. szeptember 1718-án megrendezésre kerülő amatőr rallysprint bajnokság megrendezéséhez, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2014.(IV.29.) számú határozat
Tárgy: Előzetes, elvi hozzájárulás a 2014. szeptember 17-18-án megrendezésre kerülő
rallysprint bajnokság engedélyezéséhez
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes, elvi hozzájárulását adja a
BAZ Megyei Közhasznú Autósport Egyesület részére a Borsodnádasd-Balaton útszakaszon,
2014. szeptember 17-18-i Rallysprint Bajnokság megrendezésére. A hozzájárulás feltétele,
hogy az Egyesület a jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek eleget téve, a
rendezvény biztosításáról gondoskodik, a rendezvény helyszínét az eredeti állapotnak
megfelelően, kitakarítva adja vissza.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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Egyebek
Törvényességi felhívásra történő intézkedés
Kormos Krisztián polgármester:
A Kormányhivatal észrevételt tett három rendeletünkkel kapcsolatban, a 4/2014.(III.28.)
önkormányzati rendelethez a szociális ellátásokról szóló 16/2013.(XII.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról, az 5/2014.(III.28.) önkormányzati rendelethez a települési
hulladékgazdálkodásról szóló 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról,
valamint a 6/2014 (III.28.) önkormányzati rendelethez a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről. Megkérem Jegyző Urat olvassa fel az
észrevételt.
Burkovics Róbert jegyző felolvassa a BAZ Megyei Kormányhivatal BO/13/2076-3/2014.
számú törvényességi felhívását.
Kormos Krisztián polgármester:
A helyzet lassan megoldja magát. Korábban már kértük a válaszadás hosszabbítását, április
30-ig ezt meg is kaptuk. Azt fogjuk válaszolni a Kormányhivatalnak, hogy a Sajó-Bódva
Völgye Társulás által alakított ZV-Zöld Völgy Nonprofit Kft. a szolgáltatáshoz szükséges
engedélyeket megkapta, így várhatóan félévtől megkezdődik a szolgáltatás. (levéltervezet
csatolva.) Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2014.(IV.29.) számú határozat
Tárgy: Törvényességi felhívásra történő intézkedés
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BAZ Megyei Kormányhivatal
BO/13/2076-3/204. számú törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal
egyetért és felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézkedésről tájékoztassa a
Kormányhivatalt.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. április 30.

Egyebek
Javaslat belső ellenőrzési feladatok ellátására
Kormos Krisztián polgármester:
A belső ellenőrzési jelentés elfogadásakor már volt szó róla, hogy a belső ellenőrzés
rendszerét időszerű átgondolni. Jelenleg a problémát az jelenti, hogy az Ózdi Kistérség csak
kétévente tart ellenrőzsét. Mi gyakoribb és teljeskörűbb ellenőrzést szeretnénk Jegyző Úrral,
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tehát terjedjen ki valamennyi intézményre, a nemzetiségi önkormányzatra, valamint az
ügyeleti társulásra is. Kértünk ajánlatot Győrffi Dezső könyvvizsgálótól. Az ajánlatát,
szerződéstervezetet csatoltuk az előterjesztéshez. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérném a
véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen szóba került már többször. Egyetértünk Polgármester Úrral. Sok
olyan dolog történt itt az elmúlt időszakban, ami ellenőrzéssel megelőzhető lett volna. A belső
ellenőrzés állandóan a jön dolgokat írta le. Győrffi Úr egy garancia az önkormányzatunk
számára, próbáljuk meg. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy Jegyző Úr kösse meg a
szerződést.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Gy & Gy Perfekt Audit Kft.” belső ellenőrzési feladatokkal történő megbízásával, kéri
kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
50/2014.(IV.29.) számú határozat
Tárgy: A „Gy & Gy Perfekt Audit Kft.” belső ellenőrzési feladatokkal történő megbízása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőrzéssel
kapcsolatos előterjesztést és döntött abban, hogy
a.) a megbízási szerződésben foglalt feltételekkel jóváhagyja 2014. május 5-től 2016.
április 30-ig belső ellenőrzési feladatok ellátásával a „Gy @ Gy Pefekt Audit Kft.” –
vel kötendő megbízási szerződést.
b.) felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Ózd Kistérség Többcélú Társulás belső
ellenőrzési feladataival kapcsolatos megállapodást felmondja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. május 1.
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Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
Szeretném a képviselő-testület részére bejelenteni, hogy május 5. napjától szeretnék
szabadságra menni hosszabb időre. Ezen idő alatt elérhető leszek, dr. Bohus Gábor
alpolgármester úr helyettesít engem a távollétem alatt.
dr. Bohus Gábor alpolgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy Kormos Krisztián polgármester 2014. május 5-től
2014. június 6-ig történő szabadág kérelmét engedélyezi, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 5 igen,
1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2014.(IV.29.) számú határozat
Tárgy: Kormos Krisztián polgármester szabadság engedélyezése
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Kormos
Krisztián polgármester 2014. május 5-től 2014. június 6-ig történő szabadság kérelmét
engedélyezi.
Felelős: alpolgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

Több indítvány, javaslat nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülés
bezárta.
k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

dr. Bohus Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Dorkó György
jegyzőkönyv hitelesítő

