Jegyzőkönyv
A testületi ülés és közmeghallgatás helye, időpontja: Borsodnádasdi Közösségi Ház és
Könyvtár díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2018. április 12. 16.00 órától –
17.30 óráig a Képviselő-testület nyílt ülésén és közmeghallgatásán
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Sági Tibor alpolgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Kelemen Tünde képviselő
Kovács Attila képviselő
Pallagi László képviselő
Távollévő önkormányzati képviselő neve:
Dorkó György képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető – jelen van
Ferencz László műszaki ügyintéző – jelen van
Becsei Gyula műszaki ügyintéző – jelen van
(a jelenlévők névsora a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt jelenléti ív alapján)
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kelemen Tünde 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, Kelemen Tünde 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. Tájékoztató a szennyvízberuházásról
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
Pogány István Penta Kft.
2. Egyebek
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1. Tárgyalt napirend:
Tájékoztató a szennyvízberuházásról
Kormos Krisztián polgármester:
Köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket. Nagy beruházás előtt áll a település, ami a
mindennapjainkat jelentős mértékben meg fogja határozni. 2007 és 2008-as években is
nyújtottunk be pályázatot szennyvíz bevezetésre, ami sajnos elutasításra került. 2011-ben újra
beadtuk, a terveket elkészítettük, 2013. óta húzódik ez az ügy, aminek most sikerült a
kapujába elérnünk, a kapu most kinyílt, rendelkezésre állnak a források, elkészültek a
dokumentációk, ami alapján ezt a több mint 2 Milliárd Forintos beruházást el lehet indítani
Borsodnádasdon. Korábban 25 %-os lakossági önerőt kértek, ez 5 %-ra mérséklődött, ami
még így is több 100 Milliós Forintos nagyságrendet jelentett. Szerencsére a most elnyert
pályázatban nincsen önkormányzati és lakossági önrész, vagyis Önöknek a telkükre való
csonk betétel nem fog pénzébe kerülni. Ezt nagyon fontos kiemelni. Külön köszöntöm
Pogány Istvánt a Penta Kft. képviselőjét, Csuhán Gábort és Mihály Tibort az ÉRV Zrt.
képviselőjét. A hálózat üzemeltetője továbbra is az ÉRV Zrt. lesz, a szennyvíz és az ivóvíz
üzemeltetését is ők végzik jó minőségben. Szeretnénk Önöktől türelmet kérni azokban az
időkben, amikor nem lehet bemenni az utcákba autóval, esetlegesen sárban kell
közlekednünk, hiszen minden beruházás felfordulással jár. Megkérem Pogány István Urat,
általánosságban tájékoztasson bennünket, mire kell számítanunk a beruházást illetően.
Pogány István Penta Kft.:
Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Örülök, hogy nagy számban jelentek itt meg.
Különböző pontokon, különböző helyeken végeztünk már ilyen jellegű beruházásokat és nem
mindig tapasztalok érdeklődést, ami azt jelenti, hogy az embereket érdekli, tele vannak
kérdésekkel, mi pedig azért vagyunk, hogy igyekezzünk ezeket a kérdéseket megválaszolni. A
beruházást én fogom végigvezetni, az Önök megelégedésére. Általánosságban röviden
összefoglalnám mire lehet számítani az elkövetkezendő időszakban. Engedélyezési terveket
kell elkészítenünk, az engedélyezési hatóság felé benyújtatnunk. A háttérmunkák gőzerővel
zajlanak, reményeink szerint néhány héten belül sikerül is elkezdenünk a beruházást.
Ismereteink alapján az Engels telepen fogunk kezdeni, mert ott a legkevesebb a szakhatósági
hozzájárulás, legkevesebb a probléma, ami az engedélyeket illeti. A településen két közút is
keresztül megy és a közúti engedélyeket nagyon nehezen sikerült megszerezni. Az utcákban
le kell fektetni a gerinceket, összességében 24 km lesz, ami majd behálózza az egész
települést. Van olyan utca, ahol már van szennyvíz vezeték, ezek felhagyásra kerülnek, új
rendszer fog mindenhol kiépülni. Egy teljesen új szennyvíz telep fog épülni, a meglévő telep
felszámolásra kerül. A lakosságot önerő nem terheli, a beruházást teljes mértékben az unió
finanszírozza. Korszerű szennyvíz elvezetést és tisztítást fognak kapni, ezáltal növelve az
ingatlanok értékét. Az utcákban megépített szennyvíz gerincekre az ingatlanokat rá fogjuk
csatlakoztatni olyan módon, hogy a kerítéstől számított egy méteren belül behelyezzük a
csatlakozó csonkot. Különböző munkacsapatok, különböző építésvezetők fogják ezeket
végezni. Minden utcában előre ki lesznek értesítve a lakosok és meg lesz adva annak a
munkacsapatnak a vezetője, akivel a kapcsolatot fel lehet majd venni. A munkavezetők
minden ingatlan tulajdonossal egyeztetni fognak. Formanyomtatványt kell kitölteni és
Önökkel egyeztetve megbeszélik, hogy mely pontra tudják betenni majd az ingatlanra a
csatlakozó csonkot, csatlakozó idomot. Bizonyos szabályokat, korlátokat figyelembe kell
venni. Vannak bizonyos szabványok, a meglévő közműveknek a védőtávolsága, ilyen a víz,
vagy a gázvezeték, ami az ingatlanokon belül bent van, ezeknek a védőtávolságát – egy méter
- figyelembe kell venni. Egy méternél közelebb nem tehetjük a meglévő közműhöz. Azt is
néznünk kell, hogy az ingatlan sarokpontja, telekhatára a szomszédtól milyen távolságra
helyezkedik el, az egy métert itt is tartanunk kell a szomszéd telektől számolva. Amikor
megépül a rendszer, egy tisztító rendszert kell megépítenünk, a régi szennyvíz tisztító telep
helyén, aminek lesz egy próba üzeme hatósági előírásokkal, hat hónap időtartamra. Irányított
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módon ki fogjuk találni erre a módszert, a bekötések után elkezdődik a próba üzem, ami hat
hónapig fog üzemelni. Ha ez eredményes lesz, akkor lehet lezárni a beruházást. Ebben a hat
hónapban mi fogjuk üzemeltetni a rendszert, Önök részére ez ebben az időszakban nem kerül
pénzébe. A hat hónap letelte után az üzemeltető fogja koordinálni a dolgokat.
Csuhán Gábor ÉRV Zrt.:
Köszöntöm a jelenlévőket. Részletes tájékoztatást adott kivitelező kollégám a várható
beruházásról. A jelenlegi ivóvíz hálózat üzemeltetését az ózdi szolgáltatási üzem végzi 24
órás diszpécser szolgálattal. A teljes beruházás ideje alatt szakfelügyeletünk a helyszínen lesz
és nyomon követi a munkálatokat. A munkaterület átadás megtörtént, a végleges tervek
elkészítését követően hamarosan várható a munkakezdés. Minden utcában előre fognak
egyeztetni az ingatlan tulajdonosokkal a várható munkakezdést illetően. Ha az üzemeltetésben
bármilyen problémát találnak, kérem, hogy hívják a 06-48-471-111-es diszpécser
szolgáltunkat. Minél hamarabb kapunk információt vízhiányról, annál hamarabb tudjuk
helyreállítani azt. A kollégák a helyszínen lesznek, ezáltal megfelelő előkészítéssel
minimalizálhatók lesznek ezek az esetek. A meglévő szennyvíz hálózat felhagyásra kerül,
viszont az új bekötések miatt kérem, hogy az érintett közületek minél hamarabb vegyék fel a
kapcsolatot velünk.
Kormos Krisztián polgármester:
Vis maior pályázatot adtunk be, ami nyert, közben az ÉRV Zrt. hálózat karbantartást,
felújítást végez a most meglévő ivóvíz hálózaton. A felső Vörösmarty utca nagyon keskeny és
szűkös és abban a szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy az összes közmű a földben van,
attól félünk, hogy ezek nem mind ott vannak, ahol a tervben is. Mindenre fel kell készülni.
Ebben az utcában egyszerre kerül kicserélésre a vízvezeték hálózat és egy időben megépül a
szennyvíz hálózat is. Igyekszünk minden területen kezdődő munkálatokkal kapcsolatban egy
héttel korábban tájékoztatást adni. A régi szennyvíz hálózat felhagyásra kerül, arra kérünk
mindenkit, hogy az új hálózatra felszíni csapadékvizet senki ne kössön rá.
Pogány István Penta Kft.:
A Vörösmarty úton az ivóvíz vezetéket ki kell, hogy cseréljék, amit a szennyvíz beruházásnál
figyelembe vettünk. Nagy valószínűséggel a vízművekkel együtt a következő héten elkezdjük
a víz és a szennyvíz vezeték megépítését.
Kósa Lajosné:
Örülök, hogy eljutottunk oda, hogy ez a beruházás megvalósul, régóta várunk rá. A kérdésem,
hogy fás bódéba be lehet a szennyvizet vezetni? Mert mi abban lakunk. Ha elkezdődnek a
munkálatok szeretném, ha kijönnének és megnéznék, hogy hol megy ki a lakásunkból a
szennyvíz, hogy ne kelljen az egész udvart végig túrni, mert arra nincsen lehetőségünk, hogy
mi ezt helyreállítsuk.
Kormos Krisztián polgármester:
Értem az Ön kérdését, nagyon szívesen megmutatjuk a tulajdoni lapot, amin Önök a
tulajdonosok ezen az ingatlanon. Fás bódéba nem fogunk bekötni, de lakó ingatlanra igen, így
Önökhöz is.
Kovács Emil:
Az átemelő szivattyú, mivel a kerítésen belül van, az én költségem lesz?
Pogány István Penta Kft.:
Természetesen nem, a házi átemelés a lakosság részére díjtalan.
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Becsei Lászlóné:
A Virág úton lesz-e vezeték?
Kormos Krisztián polgármester:
Erre nem tudunk sajnos válaszolni. A támfal felújítási terve elkészült, a tervezői
költségbecslés 500 Millió Forint. Ez Minisztériumi kérdés, a megyei közút éves felújítási
kerete nagyjából ennyi. Foglalkozunk a kérdéssel, biztosan meg fog épülni a vezeték a Virág
úton is, az, hogy hol és hogyan, azt még nem tudjuk. Személyesen meg fogunk keresni
minden lakót és egyeztetünk a részletekkel kapcsolatban. A tervező egy elektronikus felületen
létező földhivatali metszetből dolgozik és nagyon sok olyan épület van Borsodnádasdon, ami
a földhivatalban nincsen feltüntetve, de a valóságban van.
Pogány István Penta Kft.:
Helyszíni bejárásokat kell tartanunk. Ez egy komoly műszaki probléma abban az utcában,
mert az ott valójában nem támfal, hanem rézsű burkolat volna, ami már régen nem tölti be a
funkcióját és életveszélyes. A közút azt az intézkedést tette ezidáig, hogy kitette az
omlásveszély táblát.
Balogh Elekné:
Azt olvastam, hogy a meglévő emésztő gödröt meg kell szüntetni, pedig mindenkinek egy
elég stabil dolog van beépítve. Ehhez kapunk-e bármiféle segítséget? Mert ha szeméttel
töltjük be, az veszélyes.
Kormos Krisztián polgármester:
Mivel magán ingatlanokról van szó, ezt mindenkinek saját magának kell megoldania, illetve a
házi bekötést is. Túlfolyóként nem működhet a szennyvíz emésztő gödör. Ahogy haladni fog
a beruházás, számtalan ilyen kérdés fog felmerülni és majd akkor fogunk tudni konkrét
válaszokat adni.
Ipacs Ferenc:
Egy telken belül lehet-e két csonkot behelyezni?
Pogány István Penta Kft.:
Nem lehetséges.
Ipacs Ferenc:
Az Eötvös úti emeletes házban a korábbi terven van szennyvíz csatorna lefektetve, eddig is
volt, abba bele lehet-e csatlakozni?
Pogány István Penta Kft.:
Ezt meg kell vizsgálni, de a szabály, hogy egy helyrajzi számra egy tisztító idom kerülhet.
Leitner Gyula:
Borsodnádasdon sok helyen probléma van a csapadékvíz elvezetéssel, az utakon áll a víz. Erre
lesz-e megoldás?
Kormos Krisztián polgármester:
A szennyvíz csatorna hálózatba belekötni a felszíni vizeket most és a későbbiekben sem lesz
lehetőség. Az utóbbi időben próbáltunk nyomás rendszerrel különböző átereszeket kipucolni.
Ez a mi feladatunk, meg fogjuk oldani.
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Jászai Mihály:
A Rákóczi úton mindenhol hátrafelé van kivezetve a szennyvíz, sok helyen az udvar le van
betonozva. A vizet előre vinni hogy lehet? Vagy a kertben a különálló csatorna rendszerrel
bekötni az utca másik végén, vagy az utcát össze kellene nyitni és megbeszélni a tervezővel.
Ha nekünk az udvaron keresztül kell előre kivinni a szennyvizet, akkor a ház maga nem ér
annyit, mint amennyibe bele fog kerülni.
Kormos Krisztián polgármester:
A műszaki ügyintéző kollégákkal kell felvenni a kapcsolatot, ők feljegyzik az észrevételeket,
majd Önökkel közösen át fogjuk beszélni és találunk megoldást mindenki problémájára.
Pogány István Penta Kft.:
Alapvető szabály, amit nekünk be kell tartani, hogy ezeknek a vezetékeknek a megépítését
nekünk közterületen kell megépítenünk. Ha ez bármilyen jogszabályba ütközik, akkor lehet
magáningatlanokra betenni, vagy keresni másféle lehetőséget. Ha üzemeltetési probléma
merül fel, az üzemeltetőnek hozzá kell tudni férnie.
Czvack Imréné:
A Vörösmarty utca 2-4-6. szám alatti ingatlanokat 90 éve építették, amit akkor úgy építettek
meg, hogy a csapadékvíz elvezetését is a szennyvíz csatornába oldották meg, vagyis nem a
lakók kötötték rá, hanem annak idején a Lemezgyár így építtette meg. Mi fog történni az
ottani csapadékvíz elvezetéssel? Örömmel és meglepődéssel hallottam, hogy legkorábban a
Vörösmarty utcában kezdik a munkálatokat, kivel tudnék a részletekről beszélni?
Pogány István Penta Kft.:
Április 23-án kezdődnek abban az utcában a munkálatok, vagyis ezen időpont előtt az építés
vezető az utcában lakókat fel fogja keresni egyeztetés céljából.
Kormos Krisztián polgármester:
A Vörösmarty utcában a hálózat meg fog épülni, a rákötésre még nem lesz lehetőség. Az
üzemeltetővel és a kivitelezővel közösen lesz a rákötés.
Érsek Ferencné:
A Kossuth úti patak közepétől 6 méterre jobbra is és balra is közterület van, miért nem lehet
ott végig vinni a szennyvizet? A főúton akarják végig vinni, óriási nagy a terhelés, a házak
össze-vissza mozognak, ha azt megbontsák, puha lesz a föld, még jobban rázkódik, a házak
össze fognak szakadni. Az lenne jó megoldás, ha a patak mentén lenne kiépítve a szennyvíz.
Pogány István Penta Kft.:
Sajnos nem ismerem még teljesen a települést, erre jelen pillanatban nem tudok válaszolni, de
feljegyezzük az észrevételét.
Kormos Krisztián polgármester:
A nagyfőnök ebben a projektben nem mi vagyunk, hanem a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda, akivel konzorciumra léptünk és három másik településsel egyszerre zajlik ez a
beruházás, Arlóval, Sárospatakkal és Füzesabonnyal közösen, ahol szintén a Penta Kft. a
fővállalkozó. A kiviteli tervek elkészítése a mostani projektnek a része. Nagyon sok kérdés
van még előttünk, előtt-utóbb meg fogjuk tudni válaszolni ezeket. Egyedi igényeket nem
minden esetben fogunk tudni figyelembe venni.
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Pogány István Penta Kft.:
Április végén fogjuk elkezdeni a munkálatokat és arra törekszünk, a sok szakhatósági
engedély függvényében, hogy ebben az évben a lehető legnagyobb részét lefektessük a
hálózatnak. Lesz egy úgynevezett konszolidációs időszak, minősítéseket kell majd nekünk
elvégezni ezeken a lefektetett hálózatokon. Vizsgálnunk kell, hogy jó minőségben lett-e
kiépítve a rendszer, minket is ellenőrizni fognak, amit jegyzőkönyvekkel kell majd igazolni.
Először is víztartás próbát kell elvégezni, a lefektetett csatorna szakaszon a rendszert fel kell
tölteni vízzel és ha a víz nem csökken az azt jelenti, hogy rendben van a hálózat. Ipari
kamerával kell a rendszerbe belemenni és a kamera meg fogja mutatni az esetleges hibákat,
amiket nekünk javítanunk kell. A javítások után gondolkodhatunk majd csak a
helyreállításon. A konszolidációs időszakban a visszatöltött terület ülepszik, legjobb erre a
télvíz, mert a fagy és az áztató csapadék sokat segít ezen, ezért arra kell számítani, hogy
ebben az évben ideiglenes helyreállítások lesznek, ami azt jelenti, hogy kőzúzalékkal fogjuk
az érintett területeket helyreállítani, azért, hogy lehessen közlekedni. Jövő év tavaszán fogjuk
a végleges útfelújításokat elvégezni. Bizonyára látták az utóbbi időben, hogy kamerával,
fényképezőgéppel rögzítették a kollégáink a településen a beruházással érintett szakaszokat,
állapot rögzítést végeztek, mert az emberi emlékezet véges szokott lenni és már egy-két év
múlva nem úgy emlékszünk, mint ahogy valójában volt. Ezeket bármikor elő lehet venni,
archiválnunk kell ezeket a felvételeket. Arra fogunk törekedni, hogy a reggel felnyitott
útszakaszokat estére visszatemessük az Önök közeledését biztosítva.
Ipacs József:
Akinek már megoldott a szennyvíz elvezetés, annak nem kell másikat építeni?
Pogány István Penta Kft.:
Független attól, hogy hol volt eddig, vagy hol van most, az olyan, mintha nem is lenne.
Mindenki új tisztító idomot fog kapni, amire majd rá kell kötni a régi vezetéket.
Kisbellér József:
Az ingatlanon belüli vezetéket a beruházó biztosítja?
Kormos Krisztián polgármester:
Nem a beruházó, hanem azt a lakosoknak kell beszerezni és finanszírozni. Az önkormányzat
gondolkodik azon a kivitelezővel együtt, hogy milyen segítséget tudunk nyújtani abban, hogy
Önök ezt kedvezményesebben tudják megvásárolni.
Pogány István Penta Kft.:
A mi kötelességünk addig tart, hogy a telekhatáron belül egy méterre betesszük a tisztító
idomot. Minden egyéb, amit azon belül szeretne a lakos, az már az ingatlantulajdonos
pénztárcáját terheli. Természetesen igyekszünk ebben segíteni, a segítésünk abban fog
kimerülni, hogy műszaki tanácsot fogunk adni benne, valamint beszéltünk már arról a
Polgármester Úrral, hogy vannak olyan műszaki kollégák és vállalkozó szellemű egyének,
akik munkacsapatokat fognak tudni szervezni és szervezett módon kezdik ezeket a
kiépítéseket. Az önkormányzatnak kell ebben együttműködni. Olyan segítséget tudok
felajánlani, hogy nagy beszállítókkal az önkormányzat valamilyen módon versenyhelyzetbe
kerülhessen. Az anyagokat, amiket a lakosságnak meg kell vásárolni, abban tudok segíteni,
hogy olcsóbban kapják meg. Ezt nem egyénenként fogják megkapni, hanem szervezett módon
az önkormányzatnak kell megvásárolni nagy tételben.
Surányi Gyula:
Egyéni vállalkozó vagyok, víz, gáz, központi fűtés szerelő mester és azért szólok, hogy a
kivitelezések során segítségemet szeretném felajánlani a lakosság részére.
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Csuhaj Lászlóné:
Nekünk egy szép kis összkomfortos lakásunk volt, két évvel ezelőtt elázott a fürdőszobánk,
még most is áll a víz a lakásunkban. Nem tudjuk honnan kapjuk a vizet, el van zárva hátul a
lakás. Az ilyen esetekben mi történik?
Kormos Krisztián polgármester:
Azt tetszik mondani, amikor a hegy csúszott az ingatlan hátsó részére?
Csuhaj Lászlóné:
Nem tudom a pontos okát, megközelíteni nem lehet. A hegy a kertben csúszott meg.
Kormos Krisztián polgármester:
Ahol vízbekötés van, ott lesz szennyvíz bekötés is. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a
magáningatlanokon belül, mindenki saját maga kell, hogy megoldja. Surányi Gyula
felajánlotta segítségét, tessék őt megkeresni.
Kóczián Tamás:
Az előbbiekben többször is szó volt arról, hogy a régi szennyvíz rendszer megszűnik,
használaton kívül helyezésre kerül. Abban az átmeneti időszakban, amíg az új rendszer nem
kerül bevezetésre, a régi rendszer fog működni?
Pogány István Penta Kft.:
Meg szeretnék nyugtatni mindenkit, aki a régi szennyvíz rendszeren van jelenleg, hogy az
továbbra is életben marad mindaddig, amíg az új rendszert teljesen nem tesszük
működőképessé. Addig él a régi rendszer, amíg mindenki rá nem köt az újra. Az új szennyvíz
tisztító telep a régi mellé fog megépülni.
Marcis Zsuzsa:
Az Egyetértés utcában mi a patak másik oldalán lakunk, ott az a négy ház külön vezetéket fog
kapni?
Kormos Krisztián polgármester:
Új szakasz lesz ott, amire az a négy ingatlan rá tud kötni, egy helyen lesz a patak alatt
áthozva. Egy nagy beruházás előtt állunk és még mindig sok az ismeretlen kérdés. Közel 30
%-a a településnek működő hálózaton van, arra különös figyelemmel kell lenni, hogy
üzemeltetési probléma ne legyen. Egyedi kérdésekben kollégáinkhoz bátran lehet fordulni.
Borsodnádasdon minden olyan lakóingatlan, ami lakott és vízbekötés van, ott szennyvíz
rákötés is lesz. Nagyon sok szakember dolgozik azon a kiviteli terven, ami a közeljövőben el
fog készülni és meg fogja oldani a problémákat.
Pogány István Penta Kft.:
A bonyolító szervezet, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda egy átmeneti helyszínrajzot adott a
településről rendelkezésünkre, amiben már az elméleti koncepció bele van vázolva, ami azt
jelenti, hogy az utcákban rá van vezetve a gerincvezeték. Ez alapján kell megterveznünk a
rendszert.
Orbán József:
2019. év végére próbaüzemmel együtt a beruházás be fog fejeződni?
Pogány István Penta Kft.:
Erre törekszünk.
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Orbán József:
Ki a Penta Kft. tulajdonosa?
Pogány István Penta Kft.:
Ezt meglehet nézni a cégjegyzékben, az interneten, személy szerint Nagy Gábor Lajos a
tulajdonos.
Kormos Krisztián polgármester:
A kivitelező cég Mocsolyáson bérel az önkormányzattól egy irodát, a borsodnadasd.hu
honlapunkon fogunk indítani egy felületet, ahol az elérhetőségeket meg fogjuk jelölni. Az
önkormányzatnak számos pályázata fog futni, ami a közeljövőben fog elindulni, ezért is
bővítettük a műszaki csapatunkat. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést és
közmeghallgatást bezárta.
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