Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2017. május 18. 17.30 órától – 19.00 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Kovács Attila képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető – jelen van
Dr. Rapcsok Balázs pályázati és jogi ügyintéző – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kovács Attila és Pallagi László képviselőtársakat. 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, Kovács Attila és Pallagi László 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. Javaslat az Alsó-tó melletti játszótér felújítására új eszközök telepítésével
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
2. Javaslat közterületen lévő kerítések felújítására a Népkertnél és az Alsó-tó melletti
játszótérnél
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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3. Javaslat kivitelező kiválasztására a „Csapadékvíz okozta károk helyreállítása a
Mocsolyási városrészen és a Petőfi utcában” című 323075 azonosítószámú, illetve a
„Csapadékvíz okozta károk helyreállítása a Vörösmarty utcában” című 318242
azonosítószámú támogatott projektek keretében építési munkálatok elvégzéséhez
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
4. Javaslat civil szervezetek támogatási kérelmének jóváhagyására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
5. Egyebek

1. Tárgyalt napirend:
Javaslat az Alsó-tó melletti játszótér felújítására új eszközök telepítésével
Kormos Krisztián polgármester:
Az előző ülésünkön már tárgyaltuk a napirendet, a testület soknak találta az akkori
előterjesztésben szereplő összeget, az akkor elhangzottak alapján került átdolgozásra az
előterjesztés. Nehéz volt az elveket lefektetni, a fő célunk, hogy költséget takarítsunk meg.
Úgy gondolom sikerült költséget csökkentenünk, a kerítéselemeket már saját embereik el is
készítették, a betonozási munkák is folyamatban vannak. Jelentős tételek a játszótéri
eszközök, a padok, eszközök telepítése, szabványosítás, gumiburkolat, gyepesítés, térfigyelő
kamerarendszer összesen 6.353.800 Ft az előterjesztés alapján. Az Émásszal is sikerült
megegyezni, a kábelcsatornát a fölben fogják elhelyezni. Ez tisztán és kizárólag
önkormányzati forrásból fog megvalósulni. A TOP-os pályázaton is nyertünk, amiben
játszótér építése is szerepel a falusi városrészen, ezáltal két szép játszótér fog a településen
épülni a közeljövőben.
Sági Tibor alpolgármester:
Nekem az ütésálló gumiburkolattal van problémám, az irdatlan összeg. Főleg, hogy saját
forrásból van, én nagyon soknak tartom. A kérdésem, hogy lehet-e olyan játszóteret építeni,
aminek mondjuk homok, vagy fű az alapja?
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető:
A homokot lehetetlen tisztán tartani, oda be fog menni kutya, macska, belepiszkol, belemegy
a lomb az erdőből, minden évben új homokot kell majd venni. 15 cm vastagon kellene a
homokterítés, 100 m2-en. A gumiburkolat télen-nyáron használható, a homok kevésbé.
Sági Tibor alpolgármester:
Durván 60.000 Ft lenne évente a homok, az nem egy nagy összeg. A játékokra nem sajnálom
a pénzt, a gumiburkolattól viszont igen, én ezt kiválthatónak tartom.
Kovács Attila képviselő:
Balatonban most épül homokos alapú játszótér, fa eszközökkel, 700-800.000 Ft-ból.
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető:
A fából készült eszközök 3, maximum 5 évig fognak tartani, a fém az 40 év után is fém
marad.
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Pallagi László képviselő:
Én így ahogy van, megszavaznám az előterjesztést.
Kormos Krisztián polgármester:
Javaslatom az volna, hogy az összeget csökkentsük le 5.000.000 Ft-ra. Vizsgáljuk meg annak
a lehetőségét, hogy a homokos alappal mennyibe kerülne. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Dorkó György képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára az
Alsó-tó melletti játszótér felújítását új eszközök telepítésével 5.000.000 Ft összegben.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy az Alsó-tó
melletti játszótér felújítására és új eszközök telepítésére 5.000.000 Ft keretösszeget biztosít,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 4 igen, 2
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2017.(V.18.) számú KT határozat
Tárgy: Az Alsó-tó melletti játszótér felújítása új eszközök telepítésével
Borsodnádasd Város Önkormányzata döntött abban, hogy az Alsó-tó melletti 1254/2 Hrsz-ú
területen a játszóteret felújítja, játszótéri eszközök komplett cseréjével, eséscsillapító burkolat
kialakításával, gyepesítéssel.
A képviselő-testület a játszótéri fejlesztésre 5.000.000 Ft keretösszeget biztosít az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből, az előző évi költségvetési maradvány terhére.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a játszótér átépítésében eljárjon.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

2. Tárgyalt napirend:
Javaslat közterületen lévő kerítések felújítására a Népkertnél és az Alsó-tó melletti
játszótérnél
Kormos Krisztián polgármester:
A kerítést horganyzott lemezből készítenénk, ami időtálló. Két méter hosszú, egy méter
magas lenne, a népkertnél a beton talpazatot megerősítjük. Saját emberünk lesz a kőműves
kivitelező, amivel költséget tudunk megtakarítani. Azt javaslom, hogy előbb a játszótér
kerítésének munkálatait kezdjünk el, aztán folytatnánk a népkertet. A kerítések felújítására
1.100.000 Ft keretösszeget biztosítanánk. 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
közterületen lévő kerítések felújítását a Népkertnél és az Alsó-tó melletti játszótérnél, melyre
1.100.000 Ft keretösszeget biztosít.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
közterületen lévő kerítések felújításával a Népkertnél és az Alsó-tó melletti játszótérnél,
melyre 1.100.000 Ft keretösszeget biztosít, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2017.(V.18.) számú KT határozat
Tárgy: Kerítések felújítása a Népkertnél és az Alsó-tó melletti játszótérnél
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Hrsz 1179
(Népkert) területen lévő 1034/6 területtel határos kerítést, valamint az Alsó-tó melletti 1254/2
Hrsz-ú területen a játszótéri kerítést felújítja.
A képviselő-testület a fent megjelölt két helyszínen a kerítések felújítására 1.100.000 Ft
keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből, az előző évi költségvetési
maradvány terhére.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kerítések felújítását lebonyolítsa.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. Tárgyalt napirend:
Javaslat kivitelező kiválasztására a „Csapadékvíz okozta károk helyreállítása a
Mocsolyási városrészen és a Petőfi utcában” című 323075 azonosítószámú, illetve a
„Csapadékvíz okozta károk helyreállítása a Vörösmarty utcában” című 318242
azonosítószámú támogatott projektek keretében építési munkálatok elvégzéséhez
Kormos Krisztián polgármester:
2016. június 14-én a településen nagy mennyiségű lehulló csapadék a Petőfi út, Vájár út és
Bányász úti árkokat kimosta, a Petőfi út és a Névtelen út felületét megrongálta. Pályázatot
adtunk be tavalyi évben a csapadékvíz okozta károk helyreállítása ügyében, melynek
következményeként 25.401.000 Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. Ajánlatokat
kértünk be, négy cég küldött, ebből a TS-DRAIN Kft-t javasoljuk kiválasztásra. Ez a cég a
lehető leghamarabb el is tudná kezdeni a munkálatokat.
Sági Tibor alpolgármester:
Az volna a kérésem, hogy azokban az utcákat, ahol föld út van, ott akár a saját
költségvetésünkben elkülönített pénzből is, de újítsuk fel, gondolok itt az Arany János utcára,
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a Temető melletti utcára. Személyes tapasztalat, hogy lassan járhatatlanok lesznek ezek az
útszakaszok.
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető:
Kiegészítésként szeretném elmondani, hogy az új vis maior pályázatot rövid időn belül el is
bírálják, abban szerepel mind az Akácos út, mind az Arany János út és még egyéb rossz
állapotban lévő utak. Kedvező elbírálás esetén elképzelhető, hogy már az ősszel elkezdődőnek
ezen utak felújítási munkálatai, de legkésőbb jövő tavasszal.
Sági Tibor alpolgármester:
Tavaly kaviccsal le lettek szórva ezek az utak, viszont az eső elmosta.
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
kivitelező kiválasztását a „Csapadékvíz okozta károk helyreállítása a Mocsolyási városrészen
és a Petőfi utcában” című 323075 azonosítószámú támogatott projekt keretében építési
munkálatok elvégzését.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
kivitelező kiválasztásával a „Csapadékvíz okozta károk helyreállítása a Mocsolyási
városrészen és a Petőfi utcában” című 323075 azonosítószámú támogatott projekt keretében
építési munkálatok elvégzésére, név szerinti szavazást rendelt el, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
Kormos Krisztián: igen,
Dorkó György igen,
Pallagi László igen,
Sági Tibor igen,
Kelemen Tünde igen,
Kovács Attila igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
39/2017.(V.18.) számú KT határozat
Tárgy: Kivitelező kiválasztása a „Csapadékvíz okozta károk helyreállítása a Mocsolyási
városrészen és a Petőfi utcában” című 323075 azonosítószámú támogatott projekt keretében
építési munkálatok elvégzésére
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Vis maior
pályázat 2016. pályázati felhívásra Csapadékvíz okozta károk helyreállítása a Mocsolyási
városrészen és a Petőfi utcában 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.
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Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti kivitelező kiválasztásával a
„Csapadékvíz okozta károk helyreállítása a Vörösmarty utcában” című 318242
azonosítószámú támogatott projekt keretében építési munkálatok elvégzésére, név szerinti
szavazást rendelt el, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
Kormos Krisztián: igen,
Dorkó György igen,
Pallagi László igen,
Sági Tibor igen,
Kelemen Tünde igen,
Kovács Attila igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2017.(V.18.) számú KT határozat
Tárgy: Kivitelező kiválasztása a „Csapadékvíz okozta károk helyreállítása a Vörösmarty
utcában” című 318242 azonosítószámú támogatott projekt keretében építési munkálatok
elvégzésére
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Vis maior
pályázat 2016. pályázati felhívásra Csapadékvíz okozta károk helyreállítása a Vörösmarty
utcában című pályázat tárgyában, 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

4. Tárgyalt napirend:
Javaslat civil szervezetek támogatási kérelmének jóváhagyására
Kormos Krisztián polgármester:
A múltkori testületi ülésen már tárgyaltuk a témát, akkor abban maradtunk, hogy elviekben
támogatjuk a civil szervezetek kérelmét, viszont a támogatás meghatározásához részletes
írásbeli anyagot kérünk a támogatási összeg felhasználásáról. Meg is küldték ezt az írásos
anyagot, ennek tükrében kérdezem a testület véleményét.
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Sági Tibor alpolgármester:
Nekem az az álláspontom, hogy aki közcélú feladatot lát el, a település közösségi életét teszi
színesebbé és támogatást kér az önkormányzattól, annak adjunk támogatást. Én úgy
gondolom a civilek tevékenykedése elengedhetetlen a település életéhez. A költségvetés
folyamatában rendbe akartuk tenni a civileket, de nem tettük meg.
Kormos Krisztián polgármester:
Jogi értelemben tartozik nekünk a Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület, kölcsön kért tőlünk egy
bizonyos összeget, amit még nem tudtak visszaadni. Amikor kölcsön adtunk nekik, fedezetet
kértünk tőlük, ez lenne a molnárkalács sütő gép. Jogilag az a JBE tulajdona, mert ők
pályáztak rá, viszont a haszna a miénk. Amikor a JBE vezetője jelezte, hogy problémái
lesznek anyagi értelemben, az első körben a hangtechnika került szóba. A sütő gép pályázati
fenntartási ideje vagy jövőre, vagy az azt követő évben lejár. Hosszadalmas egyezetés után
arra jutottunk, hogy amint lejár a pályázati idő, meg fogjuk majd kapni ezt a gépet. Némi
megoldás látszódik erre a kérdésre, a megállapodást úgy módosítgatjuk, hogy a pénz
visszafizetési határidőket hosszabbítgatjuk, arról szó nincs, hogy ajándékként tekintünk az
ügyre. Sok embert megmozgatnak a rendezvényeiken.
Sági Tibor alpolgármester:
Esetleg ügyvéddel beszéltétek-e azt a verziót, hogy egyesület ezen tartozás fejében
kötelezettséget vállalna arra, hogy amint a fenntartási időszak véget ér, ennek az összegnek a
fejében ingyen és bérmentve átadja az önkormányzat részére a molnárkalács sütő gépet?
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető:
Adásvételi előszerződést kötöttünk velük, melyben az szerepel, hogy 0 Ft-on nem lehet
átadni, átvenni az eszközt, az adóhivatalnak ezzel aggályai vannak. Egy független műszaki
szakértő vizsgálata meg a gép akkor értékét.
Sági Tibor alpolgármester:
Számomra teljesen világos, hogy ezt a pénzt mi nem fogjuk visszakapni. Egy biztosítékot
szeretnék a következő önkormányzati képviselőknek arra, hogy a település nem veszítette el a
kölcsön adott pénzétét, cserébe kapunk egy gépet. Legyen garanciája az önkormányzatnak,
hogy ez a gép a miénk lesz.
Pallagi László képviselő:
Rá kell jegyeztetni a jelzálogjogot a tartozás fejében. Egymással szemben legyünk
tisztességesek és becsületesek, az Őszirózsáknál nem látom azt, hogy ki vállalta fel a megyei
találkozót, ki ennek a felelőse. A szervezetek önkormányzati támogatás nélkül ezeket a
programokat nem tudják megvalósítani. A JBE programjában benne van az ökotúra, lesz
ennek részvételi díja? Úgy tudom nem. Az önkormányzati támogatást a résztvevők
étkeztetésére kérik. 140.000 Ft saját erőt írnak az anyagukban, miből van ennyi pénzük?
Dorkóné Dévai Mariann pályázati irodavezető:
A tagdíj 20 %-ából és az adó 1 %-ából. Bevették őket az országos túraútvonalba és most
éppen bővítik hosszú távra az egész programot. Ezzel jó hírét viszik az országban a
településnek. Amikor bevezetnek egy új programot és még nem ismeri a közönség, akkor
megpróbálják ingyen idecsalogatni az embereket. A céljuk, hogy országos jelentőséggel
bírjanak, amit egyébként el is értek, mert bekerültek az országos naptárba.
Pallagi László képviselő:
Annak arányában adjunk támogatást, hogy ki milyen szerepelt tölt be a város életében.
Konkrétan nézzük meg mire kérik a támogatást.
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Sági Tibor alpolgármester:
A civil szervezetek hozzánk, önkormányzathoz tudnak fordulni segítségért.
Kormos Krisztián polgármester:
Javaslatot teszek a szervezetek támogatására, az Őszirózsák részére 80.000 Ft-ot, a Rákellenes
Ligának 90.000 Ft-ot, a Négy Évszaknak 40.000 Ft-ot, a JBE-nek 110.000 Ft-ot, a Mű-vészHely-nek 100.000 Ft-ot gondoltam támogatásként.
Pallagi László képviselő:
Én támogatom a javaslatot.
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
civil szervezetek támogatását az alábbiak szerint:
1) Őszirózsák Nyugdíjas Klub részére 80.000 Ft támogatást,
2) Magyar Rákellenes Liga Borsodnádasdi Alapszervezet részére 90.000 Ft támogatást,
3) Négy Évszak Irodalmi Kör részére 40.000 Ft támogatást,
4) A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület részére 110.000 Ft támogatást,
5) MŰ-vész-HELY részére 100.000 Ft támogatást biztosít.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület a civil szervezetek
támogatásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2017.(V.18.) számú KT határozat
Tárgy: Civil szervezetek támogatási kérelmének jóváhagyása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy három, a
városban működő civil szervezet részére vissza nem térítendő támogatást biztosít a 1/2017
(II.15.) számú Önk. rendelet 1.1 mellékletének 12.1 pontja alapján az előző évi költségvetési
maradvány terhére az alábbiak szerint.
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Őszirózsák Nyugdíjas Klub részére 80.000 Ft támogatást,
Magyar Rákellenes Liga Borsodnádasdi Alapszervezet részére 90.000 Ft támogatást,
Négy Évszak Irodalmi Kör részére 40.000 Ft támogatást,
A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület részére 110.000 Ft támogatást,
MŰ-vész-HELY részére 100.000 Ft támogatást biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

9
Egyebek
Kormos Krisztián polgármester:
A Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. a testületünk jóváhagyását kéri a társaság
2016. évi egyszerűsített beszámolójával kapcsolatban, illetve a társaság ügyvezetőjének a
díjazásával kapcsolatban. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a Nyugat-Borsodi
Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2017.(V.18.) számú KT határozat
Tárgy: Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a NyugatBorsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazását 2017. június 1. napjától
kezdődően 600.000 Ft-ban állapítják meg.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselő-testület a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi
egyszerűsített beszámolójával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2017.(V.18.) számú KT határozat
Tárgy: Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített beszámolója
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy elfogadja a
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Kovács Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Pallagi László
jegyzőkönyv hitelesítő

